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  جنبش مھر                                

   و                                     

رد                              م کِ َ   )  (jamkerdج
  

  پیمان فیروز پرتووی: نوشتھ  

  

  

  

              ایران ی حاکمالھادولت م بزرگترین اغفال ملیکوتاه بر  مقدمھ                                

رحی کوتاه از نحوه اجرای ش ، حقیقت الھی انسانھا شوم راه مھر یادین در اینجا قبل اینکھ وارد شرح آیین نوین            

 لاغفا بزرگترین پرده از  »جعبھ سیاه ایران « کتاب بطور چکیده و ھم وطن این پیک.دولت مالھا می پردازم ، اسالم 

تاکید بھ حفظ آن کرد بر می  ٩٢راز بزرگ باطنی دولت سید مالھا یا رازی کھ رفسنجانی کھ بعد از ردصالحیت  و ایران

نشود و مچ حکومت باز نشود راه نجات ما و باطنی این حکومت درک مکتب حاکم  و اجرای ماھرانھ  ھدفتا این .  دارد 

رژیم کھ دور از باور  و ارزشھای فاھدادتر این حقیقت ضروری است ھر چھ زو . میسر نمی شود اھریمن از این دوزخ

ھمراه راه راستین  آگاھی  بھ این کھ ، سال را بدانیم ٣۵در این و بی سابقھ و بسیار ضد بشری و ضد الھی و اھریمنی است 

 ... ماست شکست ناپذیر شیروخورشیدو ترین پیروزیبزرگ ھمانا تحقق الھی مھر

و بسیار  ھدف دار و یک حکومت دیکتاتوری شدیدگاه و برداشت ظاھری ی ایران برخالف دیدحکومت اسالم مالھا         

تمام ھدف . نی است ظاھری و باط دارای دو ماھیت این حکومت بطور بیسابقھ .است  دقیق اسالمیحساب شده و با برنامھ 

بطور دقیق و با برنامھ کھ خود  اسالم و اجرای کردن شامل پیاده باطنی قرار دارد کھ ماھیتدر سیر جریان  این حکومت

محروم سازی  و مظلوم سازیکلی ھدفش کھ در یک کالم می باشد  کتیک این حکومتھمراه با ضرورت مصلحت یا تا البتھ

جریان حکومت ظاھری ھمراه با ترفندھا و بھانھ ھای  .می باشد  در ھمھ نیاز ھای زندگی مردم و بیچارگی درماندگی و

برای توسعھ  سرانجامی کھ ھمھ اینھااست ھمراه با جنایت و خیانت بھ ظاھر افسار گسیختھ و سوئ مدیریت حساب شده اما 

ھدف باطنی یا  جریان این .جریان باطنی یا ھمان مظلوم و محروم سازی مردم در ھمھ نیاز ھای زندگی خود می باشد 

م قابل باور نیست بنام اسالم ناب محمدی یا عدل اسالآشکار نیست یا در این عصر  در ظاھر حکومت پنھانی کھ برای مردم

قرآن و فقھ مفھوم باطنی بر طبق این اسالم کھ احکامش از .  یا خط امام و غیره نامیده می شود علمیا  شیعھ یا بنام ارزشھا
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از  دم بتوانندمر از نیازھای زندگی است تاو محرومیت مظلومیت  ھرچھ دردناکتر استخراج می شود ھدفش ایجاد زمینھ ای

واقعی را پیدا راه اسالم یا مسلمانی  رھا کنند و بیدار بھ دین شوند وآنھا را آزاد شوند یا  یا باطل مادیات و متعلقات دنیوی

در مرحلھ بعدی  ، یا خود را بھ شکل مجنون بھ امواج خدا بسپارند شوند بھ خدا آویزان یا بیاورندھمھ جانبھ کنند و ایمان 

روشن شود کھ  استعداد  ذاتی و و ھر چھ آسانتر قبول شود شوند امتحان آزمایش الھی اید در این زمینھ یا کورهاین ایمان ب

این ھدف مالھا با  . یا جھنم معلوم شود رستگاری و تا جایگاه آنھا در بھشت ھستند) دنیایی ( یا باطل ) آخرت ( حق اھل 

قعی و امتحان ایمان یا رسیدن بھ مسلمان وا بھ خدا بھ دین و تسلیم  برای برگشت ت ومظلومیتیمحروم جامعھ زمینھ سازی

مسلمان واقعی در نظر مکتب حاکم .  می باشد) ھ  شدیدتر بھ خداو توکل ھرچ دنیاییو دلبستگی رھا کردن ھمھ متعلقات ( 

خدا آویزان باشد یعنی ھمھ مالھا کسی است کھ بیچاره و درمانده و مظلوم و تھی از دارایی دنیایی باشد ومجنون وار بھ 

و ھر بیماری و اعتیادی و مواد مخدر مثل زلزلھ و جنگ ھر رویدادی و ھر حادثھ طبیعی و انسانی . زندگی او با خدا باشد 

کھ  الھی برای رستگاری در اسالم ناب می باشدو برکت و ھر چیزی کھ انسان را بھ تباھی و ذلت و درمندی برساند نعمت 

مثال دارو و درمان را سال بھ سال گراتر و پزشکان را بیسواد تر و بی مسئول تر جیب بر  اثر بخشتر باشد باید شدید تر و

ھر چیزی کھ بھ .  تر کرده اند تا درد ھا ھر چھ استخواسوز و ذلت بار باشد از نعمت و برکت اعتیاد را ھمھ می دانند

غم و ماتم و مظلومیت یا افسردگی را لحظھ ای فراموش  دھد و باعث شوند آن و سرگرمی انسان غرور و مستی و شادی

سال  ٣۵ھمان طوریکھ در این .بازی ھا  رقص و کنند کفر و طاغوت است و ممنوع است مثل مشروب و موسیقی و

ت و مظلومیت ھر چھ عمیق تر و دردناک تر بکشاند راه یحکومت خود روشن کرده است برای اینکھ مردم را بھ محروم

و کشور ایران و سایر یافتھ اند یعنی مردم بزرگ ھای و دروغ و خیانت ھا و جنایت ھا د و دروغ و بھانھ ھا را در ترفن

دفاع از کشور و  جنگ طوالنی بھ بھانھگروگانگیری سفارت آمریکا یا  و ترفند ھایی مثل رس را با بھانھ ھا مردم در دست

ا اخیرا بھانھ لغو تحریم یا بھانھ ھا برای توسعھ کشور یا ترفند ھای ی دشمن یا تجاوزغنی سازی اورانیم تحریم از نظام یا 

فالکت را بھ روز سیاه بکشانند البتھ این سیر  ایران مردمسال  ٣۵د در این توانستھ ان کوچک بزرگ ملی و مردمی اھریمنی

در این سی پنج سال تا بھ حدود مثل گرانی کھ . د برنبھ پیش می و گام بھ گام ھمراه با میزان تحمل مردم  زندگی سختیو 

   .ھزار برابر رسانده اند 

سرانجام ھمھ (  ھدف نھایي «:  داریماست این قانون  یبخشھا کھ شامل ھمۀ حکومت اسالم مالھا در مقدمھ قانون اساسی          

نھ خود را بنا كند و رسالت اكنون ملت برآن است كھ با موازین اسالمي جامعھ  نمو... حركت بسوي خدا است  ) کارھای حکومت
یا کوره  از نیاز ھای زندگی زمینھ محرومیت و مظلومیت(و شرایطي  زمینھ اعتقادي نھفتھ را عینیت ببخشدقانون اساسي این است 

را بوجود آورد كھ در آن تا انسان بھ ارزشھاي واال و جھانشمول اسالمي ) امتحان و بیداری دینی در جامعھایمان و غنی سازی 
جریان )  بشريملی یا نھ حقوق ( قانون گذاري كھ مبین ظابطھ ھاي مدیریت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت ... رورش یابد پ

چون ھدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت بسوي نظام الھي است تا زمینھ بروز و شكوفایي استعدادھای الھی بھ ... مي یابد 
در مسیر تكامل انسان ھر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و ... ان فراھم آید منظور تجلي ابعاد خدا گونگي انس

  .» ...در زمین خواھد بود  فرھبري گردد كھ این ھمان تحقق حكومت مستضع

رسمی و دولتی روشن می کند در ھمھ کتابھای حکومت را  این و ھدف غیر از ماھیت قانون اساسی این رژیم کھ خط سیر 

و کتابھای آخوند مطھری کھ استاد و تئوریسین این حکومت است نیز بھ روشنی دبیرستانی و دانشگاھی دینی درسی  و

این  ھا و برنامھ ھایکار ھ در ھمۀسال ٣۵ سند و مدرک ھم ترھدف و چگونگی  این حکومت را بیان می کنند و از ھمھ م

کھ ھمھ مردم بھ خوبی آگاھند و  آن ھدف تعیین شده باطنی می رسد بھ است کھ و نتیجھ ھا در ھمھ ابعادو نحوه اجرا رژیم 

  . ..نیاز بھ شرح کارھای حکومت نیست
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کھ در اصل ھمان قانون  دینی دبیرستانی و دانشگاھی درسی در کتاب آخوند استاد مطھری در فصل عدل اسالم و در کتاب ھای     

مصیبت ھا و طوفان و سیل و زلزلھ و جنگ طوالنی و «  :می خوانیم  و غیره  در فصل ھای عدل و سنت اساسی این رژیم است
استعداد یک ملت را  )  طوالنی ترو  داغتر و سازی ھرچھ تنگ ترو تحریم و غنی  یتمظلومبالھای (  و انسانی  طبیعیبالیای 

رد و بال مادر خوشبختیھاست کمال در شکوفا می سازد آدمھا باید مشقتھا را تحمل کنند تا بھ خدای خود برسند یا آزمایش شوند ، د
   »... شکم مصیب ھا و بدبختی ھاست 

این جریان الھي قرآن  از حدیث و روایت و آیات بسیار در .» بزرگترین نقیصھ انسان قدرت اوست « خمینی بارھا می گفت         

علت طغیان انسان از دین را ھمان « ن مي آورند كھ علق قرآ ٧و۶خود دارند ، اما بیشتر پوشیده نگھ می دارند  ، برای مثال از آیۀ 
خدا زمانی کھ بنده ای را دوست بدارد او را در دریای شداید ...«  : در حدیث از امام صادق .... »  احساس بي نیازي او مي داند

عشق ، و آن دیگر : ست اکسیر حیاط دو چیز ا...بال از برای دوستان خدا لطفی است کھ سیمای قھر دارد ... غوطھ ور می سازد

مردم راحت طلب و نازپرورده ، محکوم و . ملتھایی کھ در دامان سختی ھا و شدائد بسر می برند نیرومند و با اراده می گردند  ...بال

 »    ... بدبختند 

بھ خدای خویش نزدیک  چون ترس ، بالیا و پدیده ھای اھریمنی و درد و رنج انسان را بیدار کرده و پرورش می دھد و ...«       

می کند یا او را بھ تفکر و خداجویی و راه حق یا بروز استعداد الھی سوق می دھد تا بھ ھدف آفرینش کھ کمال انسان در آن دنیا باشد 

ت پویا شود و پرورش یابد  بنابراین ترس ، سختی و مصیبت یا شرور یا اھریمن بھترین و راحت ترین  وسیلھ رسیدن بھ خیر و سعاد

انسان را بھ سقوط می کشاند و گمراه , اما رفاه و آسایش و قدرت توانایی  ا می خواھد برای آن دنیا می باشدمعنوی بشر بھ آنچھ خد

می کند و از خدا دور می سازد و فاسد می کند و بسیار سخت است مردم از لذت رفاه یا گمراھی دست بکشند وبھ عبادت و احکام  

براین آفرینش ھمۀ پدیده ھای اھریمنی و بدبختی کھ وسیلۀ یا پتانسیل راحت  زدودن و دست کشیدن از دنیاطلبی بنا. خدا تسلیم شوند 

می باشد موجب ھدایت بھ قرب خدا و قبولی در امتحان او و آشکاری نیت و ذات اوست و این  از آفرینش خوب خدا یا ھمان لطف و 

 »...اندازه قدر استعداد و ظرفیت و تحملش بھ او بال می دھد رضایت اوست و یا قضاي اوست کھ بھ ھر کسی بھ 

چون در قبل از اسالم در ایران خدای آفرینندۀ بدی یا اھریمن با خدای آفریننده خوبی و زیبایی و نیکی جدا بوده است و آنوقت این دین 

  : را بھ حقیقت رساند اھریمن  عدل آمد و این ثنویت یا شرک را بھ حل و

این یکی از مظاھر و قدرت شگرف . ھا اسالم بود کھ می توانست این خرافۀ چند ھزار سالھ را از مغز ایرانی خارج کند تن... «  

ایرانی پس . آری این اسالم بود کھ ایرانی دوگانھ پرست را انسان ھای موحد ساخت . اسالم و تاثیر عمیق آن در روح ایرانی ھا است 

مبدا و رقیب خدا  قائل نیستند، بلکھ در یک دید عالی عرفانی بدی ھا در نظام کل آفرینش از ] اھریمن [ از اسالم نھ تنھا برای شرور 

این انسان دست پروردۀ اسالم کھ فکر این چنین . بدی وجود ندارد یا بدی آن است کھ نباشد " نظر محو می شود و می گویند اساسا

در یک دید زشت و نا مطلوب است، اما در  )پدیده ھای اھریمنی ( و مصیبت ھاعالي پیدا کرده و درک می کند کھ بالیا و رنج ھا 

  .» رژیم فصل عدل کتاب آخوند مطھری و کتاب درسی دینی . ..است  ھمۀ لطف و زیبایی ھانظر باالتر و دید عمیق تر 

ی ھدایت بندگان خود کھ برا) و بھ طبع وظیفھ ولی امر ھای او ( خداوند ،   آخرتبر طبق این مکتب عدل            

از  شوند آنھا را دچار سختی و درد و بال و مصیبتقبول امتحان  در دوستشان دارد و می خواھد بھ بندگی خدا برگردند و

می دھد تا باعث بیداری فطرت خداجویی شود یعنی این سیلی  طبیعی مثل سیل و زلزلھ و غیره تا انواع بالیای انسانی

ترس و درماندگی بھ خدا پناه بیاورند و خود را در دامن خدا رھا کنند وھدف دیگر این مصیبت و  بیداری است تا مردم از

شد یعنی ھر چھ انسان در این بالیا  زمینھ آزمایش و آسانی قبولی در امتحان الھی و تسلیم و رسیدن بھ مسلمان واقعی می با

س وناامنی و محرومیت باشد خیلی آسانتر از وقتی کھ رفاه در درماندگی و بی پناھی و تر است آزمایشگاه الھی کھ  دنیا

مادی دارد دنیا و وابستگی بھ دنیا را رھا می کند و بھ خدا پناه می آورد و با صبر و استقامت در مقابل ھوسھای دنیا طلبی 
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طل است یعنی انسان می ایستد و قبول می گردد و ھدف سوم زمینھ عدل یا محرومیت و بالیا  بروز استعداد ھای حق یا با

وادار می شود خدا یا دنیا یکی را برگزیند یعنی آن استعداد ذاتی کھ دنیا یا خدا باشد آشکار کند کھ اول بر خودش روشن 

شود و جایگاه خود را در آن دنیا معلوم کند اگر اھل حق باشد بھ خدا می پیوندد و سعادتمند می شود و اگر بھ مال دنیا یا 

شرک و اسالم  ، این مسلمانی کھ ھمراه با دنیاگرایی یا باطل باشد. خدا دور و بھ جھنم سرنگون می گردد  کفر بپیوندد از

راه خدا عدل )  گدا گر معتبر شود از خدا بیخبر شود و دنیا محل آزمایش است نھ محل آسایش . (  نامیده می شود آمریکایی

نیوی کھ کفر و گمراھی و دشمن راه خداست  را رھا کند و بھ خدا این است کھ انسان باید ھر چھ وابستگی بھ متعلقات د

انسانی و حقوق بشری و ھر و غرور ملی وو تمدن و آزادی مادی آویزان شود و یا خود را بھ خدا بسپارد ھر نوع توانایی 

طاقوت و استکبار و  این راه الھی را سخت می کند  کفر وشرک و باطل یاتسلیم بیداری و و چھ دنیایی باشد چون انتخاب 

  ..) .شرح این تراژدی بزرگ  در کتاب جعبھ سیاه ایران آمده است (  آمریکا است

ز استقرار دیکتاتوری مطلق والیت بعد ااز آغاز آخوند ھا  )عدل آخرت مساوی ظلم دنیایی یا جھنم دنیایی (  حکومت عدل

 ھمھ کار ھای درو بعد از آن غرور شکن منکرات در داخل و سرکوب ھای شوید فقیھ از جنگ یا جھاد فاجعھ بار با عراق 

اول نابودی ھر چھ  : دارای سھ ھدف یا نتیجھ باطنی را درنظر دارد ، طوری کھ انجام می دھد آنرا  اسالم عدل دولت

ندگی و و دوم گرفتار و درماو درد ومیت ربیشتر دارایی مردم و جامعھ و بودجھ کشور و پایین کشیدن مردم بھ فقر و مح

ات و ترفند و اغفال ظاھر سازی را در بر داشتھ باشد کھ غبرای مردم باشد و سوم تبلیھرچھ داغ تر لومیت سختی و مظ

ھر نوع کاری کھ برای رفع درد و فقر ھای مردم باشد حرام است مگر بھ . تظاھر کند کار ما آنچھ مردم می خواھند است 

در ھر حکومت این مکتب عدل تشکیل شده از امام و امت و ھمھ مالھایی کھ  .و برای موقت باشداجبار  یامصلحت نظام 

ولی امر حاکم داریم و آن ھمھ تشکیالت جدید در این  از گروھی امرعادل  می باشند یعنی ما مسندی ھستند ھر یک ولی

ک جدید نمایشی یستند این شکل حکومت بھ سبنبیش  و مترسکی اسی ھمھ مصلحت نظام و فریبیحکومت بھ شکل دموکر

برای این است تا امر حکومت باطنی یا عدل  بھتر پیش رود اما می ترسند این حکومت باطن را بھ مردم بگویند چون  

ثروت و قدرت و شھوت برای آخوند ھا محل ابتال امتحان . خطر است و نظام مردم باور نمی کنند و ھم برای بقای اسالم 

ند کھ ثروت و رفاه و شھوت باعث گول زدن مالھا یا خرابی ایمان قوی اینھا  نمی شود  نمی باشد و از سویی در این پندار

  ...نیست  و گمراھی اگر ثروت ھا در دست حکومت الھی عدل باشد و برای اسالم عدل مصرف شود دیگر کفر

بنا بھ  در آخرت واقعیسعادت  دادگاه عدل آخرت و برایقبولی  ای امتیازبر زمینھ سخت کردن و درمانده کردن زندگی  

باید دچار انواع سختی و مظلومیت و مصیبت و دردھا و در این دنیای آزمایشگاه این است کھ انسان  ی حاکمعقیده آخوند ھا

تر از بتواند راحت از بخشش خدا واقع شود و گناھانش پاک گردد و ھم فقرھا و فالکت و درماندگی غرق باشد تا ھم 

 رفاه آویزان شود یعنی خود را از خواستھ ھای بیدار و خواستھ ھای دنیایی دل بکند و بھ خدا ات ودلبستگی بھ دنیا و مادی

چیز خود را بھ خدا بسپارد و با  ی و کفر در مقابل راه الھی و رستگاری اسالم ناب است آزاد گردد و ھمھدنیایی کھ گمراھ

ایستادگی کند تا بلکھ لیاقت قبولی بگیرد تا بعد مرگ  خدارچھ دردناکتر بر سر ایمان بھ مظلومیت و محرومیت و مصیبت ھ

سر بلند بیرون آید ، این ھمان راه و کار و تا بھ آخرت و دادگاه عدل  دوزخ و طی کردن مرحلھ ھای ھزاران سالھ گوناگون

درماندگی و این ھدف حکومت مالھاست کھ بھ وسیلھ سختی ھا و مظلومیت ھا و .  یا اسالم واقعی استمسلمانی  زندگی

این ھدف ضد بشری و اھریمنی با انواع حیلھ و . فالکت افزایی در سر دسترسی بھ ھمھ نیازھای زندگی اعمال می کنند 

نیازھای  ھمھ در مورد بی لیاقتی اغفال و بوسیلھ انواع بھانھ ھا و وعده ھا فریب دھنده یا بھانھ ھای بنام سوئ مدیریت و

کشاندن مردم  تباھی و این ھمھ سیاه بازی و یعنی بھ مردم نمی گویند کھ معنی و جریان. ضروری مردم بھ پیش می برند 
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و تبصره کھ بزرگ ترین تاکتیک  خود بھ فالکت ھرچھ بیشتر بھ چھ منظور و معنی است بلکھ طبق ضرورت مصلحت

حل مشکل و سختی  کارھای کمک بھشامل آن ضرورت مصلحت نظام . توسعھ اجرای اسالم ناب است بھ پیش می برند 

و دچار جزئ غیر قابل تحمل است کھ زمانی مردمی کھ بھ علت بار زیاد سختی و گرانی عدل اسالم نمی توانند تحمل کنند 

حرام و و کشورمردم بھ بھبود زندگی  و توسعھ پایدار می دھند چون ھر نوع کمک کمکی بھ طور موقتیو فزع می شوند 

قدم بھ عقب و دوقدم بھ جلو و بطور موقت می باشد ، مثل کمک ھای مصلحتی کھ  کفر است این مصلحت ھا تاکتیک یک

و و کمیتھ امداد ، خود اشتغالی و کوپن و یارانھ ، صندوق مھر ، تکریم بھ بعضی از حادثھ مانند سیل و زلزلھ و جنگ 

سختی قابل تحمل شود یا با انواع  می دھند تاغیره  ورنج کالن دارد و یخرجولکارھای عمرانی کھ کمترین استفاده مثبت و 

(  ، مثال در زلزلھشود  و عادی  عادتتباھی در سختی زیاد مدت ھا در انتظار می گذارند تا را دروغ مردم و ترفند ھا 

بم  ) سیل ، زلزلھ و جنگ و ھر حوادث طبیعی وانسانی تباھی کننده ، نعمت و برکت الھی برای کسب امتیاز بھشت است 

این باعث  بسوزنددر این فرصت الھی لھ و بھانھ ھا جلوی کمک را می گرفتھ اند تا مردم در مظلومیت و درد با انواع حی

بھ علت قاطی . ده اند اما در زلزلھ آذربایجان بھ علت مصلحت ھا و تبلیغ کمک می کر رستگاری اینھا در بھشت شود ،

 یا ھدف واقعی یاصلاحکام مردم نمی توانند  ، نابمصلحتی با کار ھای اصول و احکام اسالم ضرورت کار بودن ، 

   . را دریابند و تشخیص بدھند حکومت

در  ١٣٨٢پیش دانشگاھی چاپ سال  ٢و١در کتاب درسی بینش اسالمی . است »  در رنج افکندن« امتحان در لغت بھ معنی 

ّت ھای الھی   : ی انسان آمده است در زندگ) اصول احکام ( درسھای ھدف از آفرینش انسان و جھان و سن

ھدف نھایی از آفرینش ... بیان شده است » آزمایش انسان « ھدف از آفرینش جھان و انسان )  ٧ھود ( در این آیھ ... « 

است آزمایش انسان و پرستش خدا ھر یک وسیلھ ای » قرب الھی « یا » نزدیکی بھ خدا « انسان و کمال نھایی او ھمان 

ھایی ھستند بنا بر این خود ھدف نھایی نیستند بلکھ ھدفھای متوسطی ھستند کھ الزمھ رسیدن برای رسیدن بھ این ھدف ن

ّت ھای الھی تعبیر می شود.  انسان بھ آن ھدف نھایی می باشند  مثال کسی کھ ... مجرای تحقق اراده الھی در جھان بھ سن

است کھ ھر کس با اراده و اختیار خود ، راه حق  سنت الھی این...ایمان می آورد مشمول سنت امتحان الھی قرار می گیرد 

] زمینھ سختی ھا و مصیبت ھا و محرومیت ھا [ را بر گزیند ، شرایطی ] دلبستگی دنیایی [ یا باطل ، راه خدا یا شیطان

ّت امتحان ... برای او فراھم می شود کھ در مسیری کھ در پیش گرفتھ است بھ پیش رود  ّت : سن ھای یکی از عام ترین سن

آزمایش الھی در حقیقت بھ منزلھ ایجاد زمینھ ھای مختلف برای ظھور و ... الھی سنت آزمایش و امتحان یا سنت ابتال است 

بروز استعدادھایی است کھ در نھاد انسان قرارداده شده است تا در ھر مورد انسان انتخابگر نیّت و تمایل درونی خود را 

ّر را بر گزیند و در نھایت حاصل این گزینش برای خود او نیز آشکار نشان دھد ، یکی از دو راه حق یا ب اطل یا خیر و ش

نوع . ھمھ انسانھای مکّف در معرض امتحان خداوندی ھستند ... شود و نتیجھ آنچھ برگزیده است آشکارا مشاھده کند 

رات الھی و... امتحان الھی در قالب سختیھا ، محرومیتھا و مصیبتھا ظاھر می شود : امتحان  ّ ظیفھ انسان در برابر این مقد

ع و بیتابی است َ َز ع و ف َ ز َ   . » ... صبر و استقامت و پرھیز از ج

الیت فقیھ ھستند و بر ایمان دارند عادل و و)  و ستم و ظلم دنیایی(ی ھمھ آخوندھایی کھ بھ عدل آخرتطبق فتوای خمینی  

انھا ، بنامھای معاونت یا حراست یا دفترھا بنام ھای مختلف درھمھ وزارت خانھ ھا و ارگ کلیدی و اصلی سر ھر امور

جرای عدل اعمال برنامھ ریزی و نحوه اجرا و مسئولیت ارا بھ پیش می برند و  اسالم عدلھای و ھستھ برنامھ ھستند 

در است ممکن  .و مسئول ھماھنگی این ارگانھای فالکت ملی با دستگاه رھبر است  را بر عھده دارندھر رشتھ اسالم 

اختالف سلیقھ .  اختالف سلیقھ داشتھ باشند اما در باطن عدل اسالم و اجرای آن ھیچ اختالف ندارنداین مسند نشینھا  ،ظاھر

غیر فقیھ عادل مثل ( کیالن  رئیس ھا و رئیس جمھوریو ،ھمھ وزیران .  مصلحت نظام استبکار گیری ھا فقط در میزان 
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می  یا رھبری این معاونت یا ممیزی ھا از عدل اسالمھستھ ای رمانبر و مھره مسئولت انتخابی اھریمنی ف ) احمدی نژاد 

کھ بھترین وسیلھ برای  ترفندھایی ھستند، و ھمھ سازمان ھای تمدنی و جدید باشند و این دستگاه نمایش نظام دمکراسی 

غیر شاید بھ قول آخوند رفسنجانی یا  تبوده اس و بدون این خیلی سختمی باشد اجرای اسالم ناب اغوای عامھ در فریب و 

  ...بوده باشد  جھنمی در اجرای برگشت مردم بھ روزگار تنگ و تاریک ممکن

اسالم متعصب سنی  انتخابات ، و اسرائیل، تمدن جدید ، و آمریکا کفر ، شرک  و طاغون و دشمن و شیطان            
بیشتر بھ کسانی کھ دین دیگری یا بی دین بودند کافرمی گفتند  ھادر گذشتھ  –  جمھوری اسالمی مالھا حکومتدر مکتب ،

اما در مکتب حاکمیت مالھا کفر و کافر یا دشمن عدل آخرت اسالم ناب  ،و دوخدایی و چند خدایی ھم شرک نامیده می شد 

ھرچھ متعلقات و  اه وآزادی و رف دن ومادیات و دستاوردھای تمفلسفھ مالھا ھمان قدرت و غرور و حقوق انسانی و رفاه و 

کھ  کشور آمریکا  .مراه می کند و منحرف و گ دت واقعی انسان را مانعوی است کھ راه اسالم آخرتی یا سعادلبستگی دین

و ابر قدرت گمراھی یا استکبارانسانھا بھ ویژه مسلمانان ھستند بھ کفر بزرگ یا شیطان  رھبری این کفر دنیایی را دارد

بی امان  وظیفھ و ماموریت الھی دارند با ھمھ توان خودمالھا اسالم  حکومت .می باشند مالھا اب رگ یا دشمن اسالم نبز

سید و مال ھمان طوری کھ رند با این دشمن بزرگ الھی اسالم سازش کنند ،ادو ھرگز حق نبا آن جھاد یا جنگ کنند 

شورش ( یطاغوتدولت اصطالح  .است مم خمینی و خامنھ ای می گویند جنگ و جھاد عزت و شرف ما یا ماموریت اسال،

یا کار می کنند  لیثروت مو افزایش مادیات و رفاه و راحتی انسانی و بھبود بھ  رژیمی کھمردم یا منظور  )علیھ راه خدا 

   ... می باشد  بھبود زندگی مردم خود است انھدفش کھ )جھان کفر (  شکل متعارف ھمھ دولت ھای کشورھا بھ

است کھ در آن  یمثل طالبان و القایده آن اسالم ظاھر، و بنیاد گرامتعصب  اھل سنتاسالم  ، مکتب آخوندیسمبنا بھ باور   

مسلمانان را بھ تمدن مادیات و دنیا طلبی سوق و گمراه می کند یا آلوده و  کھ ر جھانی شمرده می شودآمریکا رھبر کف

و  بھ دین اسالم آخرتی آویزانو بھ دین باشند  ند ھر چھ شدید تردرمانده و نیازممردم فقیر و شرک می کند و نمی گذارد م

جنایت ھا بھ پیکر آمریکا با موظف می دانند کھ با جنگ یا جھاد یا را  خود، بنابراین طبق عقیده متعصب باشند و  متعصب

، در ھرحال  یر دور کنندتمدن ھمکاری دارند را بیرحمانھ بکشند و از سر مردم فق یضربھ بزنند و کسانی کھ با این رھبر

دستاورد انسانی تمدن غرب مثال  .» ...ھر و سطحی را دارند اسالم ظااینھا « : این ھا طبق گفتھ سید علی خامنھ ای رھبر 

کفر است و باید بیرحمانھ نابود دشمن اسالم و  ، اھل سنت افراطی اسالم و عوامل آن در نظر این گروه ھای تروریست

داردکھ در ذیل شرح داده  اھریمنی دیگر و آیین دستور، تمدن  ھای آخوند ھای عدل شیعھ دستاورداسالم نظر اما در ، شود 

  . ..می شود 

آن را  رفاھی ودستاوردھایو تکنولژی و تمدن جدید  ، در اسالم عدل شیعھ یا اسالم اصیل معتقدند کھ خدا ی حاکمآخوند ھا 

بر خالف  تکنولژی دانش و و آن بھ خدا بیدار و امتحان شوند چون تمدن جدیدی تباھی و تاریکبوجود آورده تا مردم بوسیلھ 

است کھ و فساد  و تاریکی راه سعادت واقعی نیست بلکھ در واقع راه سرنگونی و بدبختی و زشتیو غرب نظر مردم 

سعادت  ت واقعی نیستند بلکھمی فھمد کھ این ھا سعادجنبھ مخرب و فساد آن واقعی آن یا دیدن و حس کردن  انسانھا با دیدن

 ، این ایده بر اساس.  بیدار می شوند و تسلیم می گردند است بدین گونھ بھ سعادت آخرت واقعی انسان رسیدن بھ بھشت

استفاده از  تمدن و سوئفن آوری  یا ارزشی ، آخوندھای اسالم ناب باطنی معتقدند کھ باید بوسیلھ جنبھ ھای منفی و مخرب

عکس  در جھت ...)مثل قانون اقتصادی ، تجاری ، بانکی (  تمدن و رفاه و پیچاندن این راه کاربھم زدن  راه ھای مخرب و

انسان  د تاشو و فقر و فالکت و مظلومیت سراسر رنج ، تبدیل سختی و درماندگی این راه رفاه و راحتی بھ صورتآنوقت 

در عصر جدید بدان رسیدند یا  حکام اسالم ناب کھ آخوند ھال ااصو این .بیداری شودباعث متوجھ خدا و درمانده از تمدن 
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با ھمھ توان جنگ ایران و عراق  درساس حکومت عدل اسالم آخوند ھا این ا مثال بر . ل کردند و بھ شدت اجرا می کنندح

کرده و بعد با ی ماستفاده ھرچھ بزرگ ترو فاجعھ تباھی و فالکت  ھا و سالحھا و نفرات و کودکان زیاد برای از ھمھ وسیلھ

رستگاری ارزشی یا مظلومیت و محرومیت و دردمندی کھ زمینھ ( مظلومانھ اعالم می کند کھ پیروز شده است آتش  قبول

از ھمھ  ارنگ تمدن جدیددر برنامھ بھ رنگ جنگآتش بس  و بعد از  )در اسالم ناب است پیروزی نامیده می شود 

مخرب و نمایش وھزینھ بر مثل راه وتعوض لولھ آب و فاضالب ( عمرانی ھای ھمھ قوانین  دستاوردھای بشری جدید و از

بویژه بیماری  درمانی ، و ، بانکی و ارزی جھانی بین المللی و و رقابت ،اجتماعی  ، آموزشی ،علمی  ،اقتصادی ، )

در ن و امکانش باشد و میراث فرھنگی و باستانی و ھر چیزی کھ دستشاتا بازی فوتبال  غیره جسمی و روحی و اعتیاد

 یمل زندگی نابودی ،، گرانی و کبودی غرور شکنی  وآوری رنج  و جنایت و خیانت جھت فقر و محرومیت و غارت و

ترفند غنی سازی  .د ناستفاده می کن دارا می باشدرماندگی و پایین کشیدن مردم و غرق کردن مردم در انواع درد و د یایران

کھ از این وسیلھ اسالمی ناب سال است  ٨حدود  ) بین الملی  در برنامھ کالن تھدید خطر ناک وسیلھ تکنولژی و ( اورانیوم

بھ عبارت دیگر غنی سازی اورانیوم یا ایزولھ کردن  کار کرده اند برای ھمھ محرومیت ھا ھای آن تحریم و بھانھ برای

بھانھ ھای آن و گرانی و کمبود و بیکاری و فقر  ایزوتوب اورانیوم در قاموس باطنی حکومت مالھا این است کھ با تحریم و

ھر چھ غیره تا  وتقلب ، اختالس  بر سر چنگ نان و زندگی ، ، اعدام مظلومیتجنایت ھا  و ترس و نا امنی وو فحشا 

الح یا بھ اصطبیشتر ھمان زمینھ ساز ایزولھ کردن دلبستگی مادی و دنیایی و اجبار در رھایی و رھا کردن متعلقات دنیایی 

ھی در اینجا و آنجا  «: می گفتند سالھ ٨و شیپور  ، این سود سوئ استفاده کالن و اھریمنی با طبل می باشدای حقوق ھستھ 

صد ھزار سانترفیوژ نصب کردیم ،ھی کیک زرد ، پلوتونیم تولید کردیم ما با آمریکا می جنگیم اسرائیل را  پنجاه ھزار ،

اما کارشناسان اتمی غربی فقط دویست یا سیصد سانترفیوژ ھفتاد سال پیش را گزارش  »...و غیره و غیره  نابود می کنیم

شرح سوئ استفاده از ھمھ جنبھ ھای منفی و بحرانی تمدن کھ مھم ترین ابزار برای زمینھ سازی عدل اسالم .   ...کرده اند

. است کھ نیاز بھ صدھا کتاب دارد در زیاد یا برای بیداری و آزمایش ایمان و رستگاری در آخرت است آنقدر پیچیده و آنق

یک وسیلھ راحتی و رفاھی است برای اینکھ این وسیلھ تبدیل بھ کھ سواری  ماشینمدرسھ و دانشگاه و درس یا برای مثال 

ده اند کھ در تباھی شود و باعث بیداری و مظلومیت ھر چھ بزرگ تر گردد آمدند آنقدر ماشین سواری مونتاژ و وارد کر

آلودگی بزرگ و غارت مردم و آورده مثل   این وسیلھ ھر چھ تباھی ممکن بودبرای پیاده ھا نیست حاال ھ ھا ھم راهکوچ

و بنزین سوبسیدی و رنج و مظلومیت گسترده صد ھا ھزارعلیل و چپ راست جریمھ  سالیحدود صد ھزار  و یکشتار سال

و بھانھ برای مصرف کالن  ده و ترافیک افزایی رنج آورھویو پل سازی ب و قاچاق بزرگ بنزین سوبسیدی و راه سازی

فشرده ای یا آن تباه کاری . و کمتر از جنگ ایران و عراق نیستداستان تباھی آن حد و مرز ندارد جھ و غیره کھ شرح دبو

ه برای فالکت و غیر و درمان داروگرفتھ تا  بوسیلھ قانون اقتصادی و ملی و بین الملی و غیره  کھ دولت عدل احمدی نژاد

از این بزرگ ترین سوئ استفاده ضد بشری و اھریمنی شرح  . می کرددینی  دردناک یا غنی سازی  ماندگیو در یو تباھ

جعبھ سیاه ایران « اب و می توانید در کت بسیار زیاد استاست  یا فساد و شیطان فریبگر دستاوردھای بشری کھ ضد الھی

این راه کار و ھدف . دانشگاھی بخوانید  ١رسی معارف در کتاب د در عدل اسالم را تمدن جدیدبخوانید و شرح جایگاه » 

پیش و غیره می بینند ، من  یا ارتجایی حکومت را در ظاھر مردم و کارشناسان بھ دیده سوئ مدیریت یا بی لیاقتی یا دزدی

ر کتابھای درسی دینی و در کتاب عدل د ...ھستمتراژدی این را کشف کرده ام و تا کنون ناظر این  است کھ سی سالاز 

  :آخوند استاد مطھری داریم 

نخستین آثار بالیا و زشتیھا برای بھ وجود آوردن مجموع زیبایی ھا ضروری . مصائب ، مادر خوشبختیھا است ... «              
تیھا این است کھ زشتیھا مقدمھ وجود زیباییھا سوم اثر بالیا و بد بخ. دوم زیبایی ھا جلوه خود را از زشتیھا دریافت می کنند . است 
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سختی ھا   و . در شکم گرفتاریھا و مصیبت ھا ، نیک بختی ھا و سعادت ھا نھفتھ است . است ، آفریننده و پدیدآورنده آنھاست 
ا و شداید برای مصیبت ھ. موجودات زنده را تحریک می کند و نیرو مند می سازد . گرفتاریھا مقدمھ کمال ھا و پیشرفت ھا است 

ھمانا : آمده است ۴در قرآن کریم سوره بالل آیھ . اگر سختی ھا و رنج ھا نباشد بشر تباه می گردد. تکامل انسان ضرورت دارد 
تضاد و  –آدمھا باید مشقت ھا را تحمل کنند و سختی ھا بکشند تا ھستی الیق خود را بیابند  –انسان را رنج و سختی آفرینش دادیم 

جنگ ھا و مظلومیت شالق تکامل است ، موجودات زنده با این شالق راه خود را بھ سوی کمال می پیمایند این قانون  کشمکش و
خدا برای تربیت و پرورش جان و انسانھا برنامھ تشریحی و تکمیلی دارد .در میان نباتات و حیوانات بال اخص انسان صادق است 

گرسنگی و زشتی ھا و جنایت ھا و ترس و تلفات مالی و جانی درد و بالیا . انده  است کھ در ھر برنامھ شداید و سختی ھا را گنج
خدا زمانی کھ : نقل حدیثی از بھارانوار . شدایدی ھستند کھ در تکوین پدید آورده شده است و بطور قھری انسان را دربر می گیرد

بالیا از برای دوستان خدا لطفی است : نقل حدیثی از امام علی  –بنده ای را دوست بدارد او را در دریای شداید غوطھ ور می سازد 
 »...سختیھا و گرفتاریھا و محرومیت ھا ھم تربیت کننده فرد و ھم بیدارکننده عظم ھا و اراده ھاست . کھ سیمای قھر دارد

ھا ھم تربیت کننده فرد و ھم  سختیھا و گرفتاریھا و محرومیت. بالیا از برای دوستان خدا لطفی است کھ سیمای قھر دارد...«  
سختی . ھر چھ بیشتر با روان آدمی تماس گیرد او را مصمم تر و فعال تر و برنده تر می کند .بیدارکننده عظم ھا و اراده ھاست

 ملتھایی کھ در دامان سختی ھاو شداید بسر می برند. ھمچون کیمیا خاصیت قلب ماھیت دارد و جان و روان آدمی را عوض می کند 
با توجھ بھ فواید ارزنده بالیاست کھ صفت رضا . مردم راحت طلب و ناز پرورده محکوم و بد بختند . نیرومند و با اراده می گردند 

     »... و قضای الھی و خوشنودی بھ آنچھ پیش می آورد ایجاد می گردد

بیداری و رستگاری مردم در برای  خوبیزمینھ  و جنایت و قساوت اھریمنی آن کھ ھای داخلی در مورد جنگ          

این است کھ مردم  باطنی و واقعی اسالم ناب مالھاسیاست است ، طالبان و سلفی ھا و القایده  عراق و سوریھ و افغانستان و

 سیار خوب و ایده آل استخوان سوز درد مند شوند کھ این راه براز ھر طرف  باید ھر چھ بیشتر مظلوم و بینوا و د

. د ناست می کنسوزنده جانگذاز آتش  م است و ھر چھ کمک در جھت شدت ایندین اسالم ناب آخوندیس رستگاری در

برای مردم لبنان و الھی سازی مظلومیت  زمینھ آندستشان در پشتبانی از رژیم اسد بخاطر این است کھ نمی خواھد 

آن کشتار و جنایت از ھر . قطع شود اب اعردخالت و ایجاد زمینھ ستیز اسرائیل و در فلسطین از طریق سوریھ و غیره 

طرف در سوریھ کھ در جھت دردمندی و مظلومیت مردم است بھترین راه رستگاری و بخشش گناھان مثل جنگ ایران و 

و کمک الھی بھ  زمینھ ارزشی عراق می باشد و این نھ تنھا بد نیست بلکھ در نظر اسالم ناب آخوند ھا بسیار بسی

 جنگ بیرحمانھ را بھ اھل جنگ زده سوریھفرصت و بسی کار خیر می باشد کھ خداوند این زمینھ یا رستگاری و سعادت 

در  ھ کشی و مظلومیت شیعھشیع.  اعطا کرده است بعد از مرگ دلخراش یا مظلومیت مردم آنجھت سعادت و رستگاری 

قرار دارد باطنی و حمایت  م مورد ستایشرت جانی و مالی دردناک ھخسا در کشتار و غیرهافغانستان عراق و پاکستان و 

می و خود رژیم از یک سو برای تروریست ھا اسلحھ و پول عین عدل شیعھ است از آن چون این زمینھ و بھره برداری 

چون  .غذا می فرستد تا تحمل باشد ودارو  مقداریتا بی رحمانھ بزنند و از سوی دیگر برای مردم زیر آن جنگ فرستد 

جان  باشند یا مظلومیت ھر چھ داغ تر و طوالنتربھ راه ناب رستگاری از طریق  اند تا آفریده شده مسلمانییا ختم  شیعھ

نھ از بین برود چناکھ روشن است جمیع یگردد و ھر گز نمی خواھند این زم ناب در امتحان الھی قبول و رستگار تا دھدب

اگر ، دردناکتر و مظلوم ترجان دھد جایش در بھشت است  شیعھ ھر چھآخوند ھای عراق و ایران ھیچ اعتراضی ندارند 

ھمھ مسلمانان و غیر مسلمانانی کھ مظلومانھ . برای خدا در شدت مظلومیت و درد جان دھد شھید و پیش خدا می رود 

و کار کرد حکومت بھ  کتاب عدل مطھری و دینی درسی( زندگی کنند یا جان دھند مورد بخشش الھی قرار می گیرند 

  ...)  وص دوره احمدی نژادخص
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ھست کھ خدا بھ  یا یک فرصت عالی اسرائیل یک پدیده و یک کشور، ناب  در نظر آخوند ھای اسالم - اسرائیل           

ین و لبنان و عربھای منطقھ بھ خسارت و طبدین وسیلھ عالی مردم مسلمان فلسقھ مسلمانان بوجود آورده تا طمصلحت در من

،  این زمینھ رستگاری می خواھند یابند و و ذلت ھر چھ بیشتر یا ھمان ارزشھا معنوی و رستگاری دستدرد و درماندگی 

 دنکھ ھر چھ بیشتر بزند و مظلوم درست کن را می خواھندو آمریکا اسرائیل  از مسلمانان ھر چھ بیشتری را درگیر کنند و

رائیل بسیار راضی و خشنودند و وجود آن را بسیار آخوندیسم در واقع و در باطن از وجود اس .و ھرگز صلح نکنند 

 رت جانی و مالی و مظلومیتمی دانند کھ باید از این زمینھ ھر چھ بیشتر با دامن زدن و خساارزشی فرصت و غنیمت 

د ناکتر و بی رحم تر این خسارت و مظلومیت مسلمانان از سوی اسرائیل ھر چھ بیشتر و در . کرد استفاده برای رستگاری

حقوق بشری و رعایت است ، تنھا مورد آزار و ناراحتی آخوندیسم از اسرائیل ھمان  رستگار در اسالم ناب بیشتر باشد

آخوندیسم در ھر جنگ و کشتار  ھمان طوریکھ ھمھ شنیدند. اسرائیل می باشد  یدمکراسی سیاست اسرائیل  و عدم بیرحم

، این پیروزی در این جنگ ھا  عالرقم کشتار و خسارت خودی جنوب لبنان و فلسطین اعالم می کنند کھ پیروز شدند

نھایی کھ مظلومانھ کشتھ شدند می روند بھ بھشت و است ، آیا ارزشی ھ سازی مظلومیت و رستگاری ھمان زمینمنظور

 . ..آنھایی کھ تحمل مظلومیت می کنند اجر و ارزش معنوی از این فرصت می برند 

ظالم بھ ، دوگونھ ھستند  دین اسالم ناب ظالمانظالمان و مظلومان است ،  ۀالم ناب مسئلاس ل مھمواصاز یکی           
 منظور آخوند ھا از کلمھ استعمار ھمان( است استعماریھمانا تجاوز و صدور فرھنگ ، کفر غرب می کند کھ  راه خدا

فرھنگ منحط  سانی بھ رھبری آمریکا کھیعنی صدور توانایی و تمدن ان  ، ) استغرب  و دانش مادی رفاه و تواناییورود 

گدا گر معتبر شود از خدا ( بی نیازی بھ راه خدا  سلمان و مستضعف کھ باعثکافر و دشمن خدا ھست بھ  کشورھای م و

یا  ظالمان خدایی کھ   خدا م بھ بندگانلظدیگری  .می شود دینی انتخاب خدا و یا بیداری راه و سخت کردن ) بی خبر شود 

و غارت و تبھ کاری بر بندگان آنھا را مظلوم می سازند و گناه ھان آنھا را بر می دارند بھ خود و ھمین طور زمینھ با ستم 

قرار خلیفھ خدا مورد حمایت باطنی حکومت عدل  ظالمان آسان می کنند کھ این، ارزشھا یا کوره امتحان را برای قبولی 

و  د گاننو اختالس کنغارت گران مافیای و کلیھ  ر و اسرائیل اگر ظلم کند، ھیتل مانند صدامبزرگ ظالمان خدایی ، دارند 

داد  اگر زمانی. د نباشمی حکومت عدل اسالم ناب  و رانتمورد حمایت و تشویق  ایت کاران داخل و خارج ھستند کھجن

راه  علیھتم م و سلظ  . کنندمی رت مصلحت نظام یک توبیخی نمایشی طبق ضرو این صورتمردم را در آورده اند در 

است کھ  و آزادی مادی خواھی حقوق بشری توسعھ تمدن و گمراھی رفاه و امثالکفر مادی خدا ھمان کار ھای  نزدیکی بھ

 آمریکا ، مراھیگ دشمن بزرگ یا کفر و د و رھبر اینننمردم سد می کند و گمراھی و غفلت ایجاد می ک رایراه خدا را ب

 ظالمان بھ توده مردم. می باشد یا حکومت اسالمی یفھ ھای هللا جھاد کرد و این وظیفھ خلمان بی ااست کھ باید بر علیھ آن 

و زمینھ ای برای  زنند می را ھر چھ بیشتر  انخود مردم ستم گری آفریده از سوی هللا ھستند کھ با شکوفایی استعداد

ن بھ روند و مظلومامی بھ جھنم  تقل کنند و آخرشنو گناه مظلومان را بھ خود م ھموار می کنندمردم یا مظلومان رستگاری 

ظالمان و ستم  رای اینکھندگان مظلوم کمک کنند ، برستگاری ببھ بھ این طریق ظالمان .  می رسندرستگاری و بھ بھشت 

 از حمایت با حمایت حکومت اسالمی بھ شکوفایی استعداد خود برسند باشندھر چھ بزرگ تر و بیرحم تر خدایی گران 

آمریکا اسرائیل و . یت برسانندمخسارت و درد و ماتم و محرو بھ بتوانند مردم بیشتری را بر خوردارند تا ومت اسالمحک

نھ تنھا مورد  آن وقت ظالم خدایی ھستند کھ در منطقھ اسالمی ظلم وستم و غارت روا دارند خداھرچھ بیشتر بھ بندگان 

کار ، د ، اما اگر برای توده مردم باطنی حکومت اسالم واقع می شونمخالفت باطنی واقع نمی شوند بلکھ مورد حمایت 

 وضیعت زندگی مادی مردم را بھتر کنند ، یا با آزادی و حقوق مادی و دنیایی زندگی و دانش و آگاھی  بھبودیبھ رفاھی و 

مبارزه با آن ھا واجب است  بھ راه خدا می باشند و) بھ حریم ایمان الھی مردم مسلمان ( در آن صورت بیشتر کفر متجاوز 
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و منافق و  کافر و ملحد و فاسددشمن حکومت هللا و بھبودی زندگی مردم را بخواھند  کھ ھمین طور کسانی یا گروه ھایی. 

  ...این مورد شامل ھمھ کسان و گروه ھا آزادی و توسعھ خواه می شود   دننامیده می شوند کھ اشد مجازات را دار غیره

و غرور انسانی دنیاطلبی و قدرت خواھی ( کھ این زمینھ کفر بزرگ ترین دولت و ملت - اسالم ناب بزرگ دشمن         

،  آمریکاست،  است بزرگ این زمینھ کفر و گمراھی در جھان را در خود دارد و رھبر و پیشگام از بھر دنیا) یا شیطانی 

است کھ بھ نامھای دیگر مثل شیطان یا رھبر یا هللا ل اسالم آمریکا بزرگترین دشمن بنیانی و مبانی حکومت عد ، بنابر این

قدرت استکبار، رھبر کفر جھانی و دشمن اول و غیره می نامند ھمینطور مسئلھ ما مسئلھ آمریکاست تکلیف الھی ما مبارزه 

ار رژیم است شعار اصلی و اساسی و ارزشی و دینی در سرآغاز ھمھ ک»  مرگ بر آمریکا« با آمریکاست و ھمین ترتیب 

حکومت است ، مرگ برآمریکا در باطن یعنی مرگ برکفر  حکومت عدل و جھادو ھدف سمبل  و این شعار ھمان پرچم یا

منطقھ است ،  ی و غیره کھ اول برای مردم داخل ایران ویا مرگ بر رفاه و راحتی و توانایی و حقوق بشری و آزادی دنیو

و ھرگز اجازه الھی ندارند با آن دشمن اول دینی  را می دھند و تکرار می کنند سال است این شعار پنج ھمانطوری کھ سی 

و ھمواره وظیفھ الھی دارند با ھر وسیلھ با آن بھ مبارزه یا جھاد یا بنشینند خود یا رھبر دشمن خدای خود سازش کنند 

بھ ایران و منطقھ  )دینی ی یا استعماریصدور زمینھ ضد عدل( را بویژه جلوی تجاوز او یا ظلم بھ راه الھی او، بپردازند 

 ...است  عدل مسلمان نشین بگیرند کھ اساس و وظیفھ این حکومت

در حکم عدل اسالم آخوند ھا  باید در جھت ) آمریکا ( یا اعمال تروریستی بر علیھ کفر و کفر بزرگ  جھاد          

ری باشد کھ بر فقر و خسارت و فالکت و دردمندی مردم رستگاری و برای رستگاری تمام شود یعنی باید جھاد با کفر طو

 .این باعث اجر و ارزش در آخرت و و روان کردن راه رستگاری می گردد  ، مسلمان و غیر مسلمان جھادی  بیانجامد

باید وارث مظلومیت ھا و خسارتھا باشد کھ این ھمان پیروزی ارزش ھای عدل می باشد چون باعث زمینھ  جھاد گران

دولت ما  ھدف« :  در مورد کار ھای دولت احمدی نژاد ود  بھ قول آخوند جنتیی و آزادی از دنیا و رستگاری می شرھای

تروریست ھای آدم کش یا بیچاره کردن و  اعمال ازحکومت اسالم مالھا حمایت   ...» دفاع از مظلومیت ملت ایران است 

آمریکا و غرب واجب در  یا یا شیطان اغوا گر توده ھا کفر رھبری مبارزه بابھ زعم خود ملت ھا یا مردم و بینوا کردن 

بر پیکر دشمن خدا ضربھ بزنند دست کم دست کفر غرب را از طبق وظیفھ باید ھر چھ می توانند  وب است اسالم نا

ر وضیعت فالکت این دخالت برای تغیی آمریکا رھبر .مسلمانان فقیر و بیچاره کھ با اعتقاد مذھبی زندگی دارند دور کنند 

بدترین تجاوز و محارب با راه خدا و تجاوز بھ حریم اسالم بھ حساب می آید و مالھا عدل  ازمردم جھان بھ ویژه مسلمانان 

ویژه  بھ ھر شکلی بھ ) و ھموار کردن ظھور او گیآماد و تا ظھور امام زمان( موظف ھستند تا آنجایی کھ امکان دارد و 

غیر انسانی یا ترفند و حقھ یا با جنایت و خیانت جلوگیری کنند و بندگان خدا را از این عمل  گونھاز راه زور و ترس یا ھر 

ذلت و خسارت نگھ دارند یا در آن فرو ببرند تا راه مظلومیت و تظلم خواھی را رھا  بھ گمراھی دور کنند و ھر چھ بیشتر

مثل سانترفیوژ بپیچانند و  مردم را  ایران وارد شده طوری در رفاه تمدن نشوند و اگر تمدن مثالبھ فساد نکنند و آلوده 

 تمدن بیچاره و دردمند و مظلوم یھای زندگیرا بکار گیرند تا مردم را در نیازمند تمدن رھآوردگرفتار کنند یا سوئ استفاده 

ودک تا مدرسھ تا کنگور و ھمان طوریکھ مردم ایران با دروغ و ترفند و حیلھ گری و یا بھ زور از نیاز بھ شیر ک.  بسوزند

ترفند  تحریم بوسیلھ ادوات مدرن جنگی و شیمیایی و بمب ھای مخرب و تباھی و با تا گاه تا کار و نیاز ادامھ زندگیدانش

یکی دیگر از برنامھ این حکومت  ...طمع جھانی غرق در سختی و مشکالت و مظلومیت ساختھ اند  وغنی سازی اورانیم 

ظالم و مظلوم بھ نھایت کار خود برسند یا  می دانند کھوقتی  را شرایط ظھور او، ما م زمان است شرایط ظھور ا آمادگی

  ... و امیدوار و منتظر باشند و نالھ بخواھند مردم غرق در مصیبت و بالیا قرار گیرند کھ ھمیشھ ناجی را با آه
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ی أر، میزان  «نتخابات بر اساس گفتھ خمینی ا - ی و انتخابات استأمسئلھ ر این نظام  یکی از اسرار بزرگ            

ی توانند کھ م مظلومیت ملیو  توسعھ عدل فالکت و سختی مردم بر اساس میزان یعنی ، برگزار می شود »ملت است 

ھمھ اھریمنی سال است رای گیری دارند اما نمی توانند حقیقت آن را کھ عکس  پنجکنند ، سی و ی تعیین أبا ر کنندتحمل 

اختالفی در میزان  از طرفیمیزان را ھم رعایت نمی کنند و ، خابات در خارج است را بھ مردم بگویند ، تازه ھمین انت

یکی و یک میزان اجرا توسعھ سختی دارند مگر اینکھ عادل ھم وجود ندارد یعنی ھمھ کاندید  ی سختیمختلف اجرا

افظھ اساس اختالف سلیقھ بین گروھی بنام محمیزان عدم اجرای ھمین .  باشد از شورش و ترسنظام مصلحت رت ضرو

ھمھ آخوند ھای عادل کامال مقید و پایبند بھ اسالم ناب یا عدل شیعھ ھستند و در اجرای  ، اما کاران و اصالح طلبان است

س ، پس رای گیری از مردم بر این اسا ف ظاھر ندارندکوچک ترین اختالفی برخالو عادل بودن کاندید ھا ھدف عدل 

است کھ بھ میزانی کھ می توانی این بار مقدس ولی امر خدای عدل یا ھمان مصیبت و محرومیت و مظلومیت کھ ارزشھای 

و ھر کاندید الھی ھدایت ھستند را از برنامھ عدلی ھر ولی امر عادل کاندید را تحمل کنی در مکان مقدس مسجد برگزیند 

ھمینطور شرکت  .ھ عدل باشد و اگرنھ بھ این انتخابات اھریمنی راھی ندارد بمحض و مقید می باید یا عادل باشد یا تسلیم 

بھ گام بھ سوی  مرژیم آخوندھا اسالم ناب برنامھ ھای گا. در رای بھ کاندید عادل بیعت با ادامھ حکومت بھ حساب می آید 

انتخاب رئیس  .پیش می برد مایشی عوض می کند بھ شدت مظلومیت و ذلت و دردمندی را با ھر دوره ریاست جمھوری ن

د ، مثال اگر دقت لگدمال  می کنھم ن تحمل مردم را آن میزا ند کھد انتخاب می کننجمھوری بر اساس برنامھ ای کھ دار

دو  و ،  چند نفر کاندید یی ھارأ نسری اول خواندھر رئیس جمھوری در بعد از رای گیری ھای کرده باشید در انتخاب 

یا اصلھ است از طرف ھستھ اعالم می کنند اما یکی کھ مورد نظر حکومت عدل ی و غیره رأمیلیون دو یا سھ سھ نفر با 

ی آن فرد تعداد رأمعلوم است کھ بھ روشنی دوازده یا سیزده میلیون کھ یعنی بھ  می خوانند اصلی انتخابات عدل اسالم مثال

در نظر و آمار باال تر برود و ھم آن  هعداد شرکت کنندعادل مورد نظر برنامھ حکومت ده میلیون اضافھ می کنند تا ھم ت

شرکت کرده اند در حالی  یا بیشتر صددر ٧٠کند و اعالم کنند کھ مثال  ی ملت جلوهاندید مورد نظر انتخاب بر اساس رأک

بیست و گیری مثال  یحکومت شرکت نمی کنند این میزان رأکھ مردم در این انتخابات با ھمان اطالعات ظاھری از ستم 

ی حاضر باشد این میزان رأی را افراد بیسواد و پیران و کودکان و کارمندان پر می کنند کھ ھر کاندید خوردی میلیون رأ

ی نژاد ده میلیون اضافھ شده می شود ، آن دعوای دونفر از موسوی و کروبی با رژیم بھ این علت بوده کھ بھ رأی احمد

بر حمدی نژاد کوره داغتر غنی سازی در دوره دوم اھمواری راه رکوب برای چھ جنایت و شدت در سرژیم  است و بعد

نامیده  )مخالفت با خدا یا حکومت خدا (  را فتنھ گریجوانھا  حرکت اعتراضی نام آنو بعد  اعمال کرده استسر جوانھا 

ت یعنی در اولین سری ن طور بوده اسی آخوند عادل روحانی ھم ھمیدر مورد رأ.  شدند و جنایت کاران طلبگار اند

و در سری بعدی  خوردی اما روحانی دوازده یا بشترمیلیون و ی و فالنی یک یا دو یا سھ اعالم کرده اند فالنرأی  خواندن

تا جامعھ را ی جمع آوری شده بھ آن اضافھ گردیده است چون او کاندید اصلھ برای دور حاظر برنامھ اسالم ناب است رأ

  ...   ین کشیدند عادت و مورد تحمل سازد تا فرصت موج دیگر برای پایین کشیدن برسدبرای این سطحی کھ پای

د ندر ذات خود تعصب ملی یا قومی نداربر خالف عرب ھا ایرانی  – و منطقھ تروریسم عمامھ سیاه در ایران              

ایرانی  با  .ندنیستنبوده و ت انحصار طلب بنابر این ھیچ وقو ھمینطور تعصب مذھبی و افراطی یا بنیاد گرایی ھم ندارد 

اعراب و تاتار ھا فرق بزرگی دارند قدرت زندگی ایرانی با چنگ و دندان و نیزه خونین از تصاحب مال و جان و آزادی 

 وقتی. خواھان رشد و تغییر ھستند ، دیگران  نیست ، زندگی ایرانی در تولید فکر و اندیشھ و احساسات و آزادی و ھمواره 

از قرنھای گذشتھ یک سری عربھای بادیھ نشین بنام  ...یا بستھ شود ایرانی بی دفاع می شوند اینھا از ایرانی گرفتھ شود

در بین مردم ایران جا یا علوی  شیعھ امام زاده از صحرای عربستان وارد جای جای ایران شدند و خود را بنام سید مقدس
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کھ گار اینھا خود را مقدس وبسیارطلب. ھستند بوده وو بسیار سر سخت و لجوج  یاین عربھا سربار مقدس ایران. کرده اند 

وقتی کھ اینھا وارد شغل آخوندی می شوند خود را تمام .  از مردم ایران بدست می آورند  با عمل نامشروح ھر چھ بخواھند

و وقتی چند  یار خطر ناک می شوندو بس می بینندبھ جبری ایرانی و کمال صاحب ایران و ایرانی و اموال فردی و ملی 

و رھبر  می پندارند و بسیار سر سخت عمل می کنندبار مثل معمول باال سر مردم خاموش روزه خواندند خود را عقل کل 

اما در مذھب بسیار  مسئولیت انسانی و ملی ندارنداحساس ، اینھا ھیچ مالھای عمامھ سفید و رھبر مذھبی ایرانی می شوند 

فریب  ابطول تاریخ در  توده بیسواد ایرانی و مالھای عمامھ سفید رادارند وھمواره تروریستی  و و جبری تعصب خشک و

یا برای اعتماد بھ نفس عقیده  خود یا برای عقیده بھشت آخرتی برای ارضای قدرت و شھوت با سر سختی و اغوای مذھبی

در تاریخ قرن ھای گذشتھ بوسیلھ چنگال تیز و بیرحم مغول  عرب تبارسیاه دستاربسیج می کنند ،  این سید مالی  خود ایی

نگھ می داشتند  را در منتھای نیاز بھ تسلیم خود یا دین تبارھای حاکم  ایران مردم ایران را در ذلت و اسیری و لخت و عور

و آگاھی رسھ و دانش مدورود تا می توانستند جلوی  پرداختند و آن شدیدا بھ جلو گیریو در دوره ورود تمدن جدید غربی 

را سد کرده اند ، حکومت ملی مصدق  و آزادی ملی  وریخواھی مردم در زمان انقراض قاجاریھرا گرفتھ اند و جلوی جمھ

و ملی کردن نفت را بوسیلھ انگلیس و آمریکا خنثی کرده اند ، جلوی رفورم آزادی زنان و دھقانان را در دوره شاه خنثی 

دارایی و و ھمھ دست یافتند ایران بھ حکومت مطلقھ  ١٣۵٧از سال و نیرنگ و جنایات بزرگ  با فریبکرده اند و آخرش 

ھمواره مردم ایران را با دست مشتی ایرانی فریب اینھا  .در چاه سیاه اھریمنی انداختند  را با وضع فجیع  دستاورد جدید

می ندارد در منتھای بدبختی و بیچارگی نگھ  عیتکھ ھیچ سند واق مندرآوردیآخرتی  خرافی خورده  بخاطر مشتی عقیده

نامند کھ این عزت نفس علت اصلی این است کھ این سید ھا از بدو تولد خود را امام زاده و آقا و آقا بزرگ می . دارند 

خود ضد انسانی استحکام باور مذھبی شدت و بھ خاطر عزت نفس بسیار باالتر از آخوند ھای ایرانی و  برتر اینھاست

دست می گیرند باعقیده ودینی متعصب و شھوت انحصار اره در طول تاریخ رھبری آخوند ھا ایرانی و مردم ایران را بھمو

ھمھ را وادار می کنند بدان اسالم ناب مجبور و ) کار نمی توانند بکنند ( و حیلھ گری کھ دارند کھ دارند با تردستی طلبی 

 شانھدف رسیدن بھ غارت گران و جانیان برای از ھمھ انند  و از ھمھ وسیلھ ھا ومی د ع باشند و بقیھ دنیا را کفر و غلطمطی

می بینید این سید  غیر از چند استثنا ی کنیداگر تاریخ ایران بھ خصوص تاریخ معاصر ایران را را بررس. استفاده می کنند 

پادو و  ن سری آخوند ھای ایرانی کھ آ.  ه اندپشت پرده ھمھ فاجعھ ھا و خیانت ھا و جنایت ھا بر مردم ایران بود و مالھا ،

ز قوم یا عرب تباری ا پرورانده و ضعیفھ آخوند سید بوده اند انشاکرد کار خالص این آخوند سید مال ھستند اغلبفدانوکر 

یگر و و در جاھای د ھصدر و نصرهللا سیاه عمامسید مال عراق و لبنان یعنی شیعھ رھبر تروریست ھای .  بوده اند دیگر

کھ در راه رسیدن بھ شھوت خود از ھیچ شرم و  ھستند جاه طبی جانی خاورمیانھ ھمھ گروه ھای تروریست عرب تبار

تروریست جنایت کار از عرب تبار ھا ھستند کھ با اعمال  طالبان آن طوریکھ من بسیار شنیدم ، .جنایتی کوتاھی نمی کنند

شرح طمع ورزی و شھوت رانی و تباه . بھشت بروند بھ باور خود بھ  می خواھند بھ شھوت و قدرت برسند یا رجنایت با

  ...سید و مال ھا در ایران بسیار است و جنایت و خیانت کاری

بوسیلھ ھمھ انواع  سختتا کنون با چند موج یا دوره  اسالم ناب حکومت عدل- چگونگی اجرای عدل اسالم ناب            

فریب و اغوای با  ، اول یا فراھم کند پیاده کندبھ شدت اسالم عدل را وانست زمینھ ت فریب و نیرنگ و اگر نشدبا سرکوب

 قانون اساسی خود را بنویسد و قدرت قانونی ، سفارت آمریکا بوسیلھ ترفند گروگان گیری توانست ی انقالبیمردم و گروھا

با سرکوب شدید والیت مطلقھ برقرار  تجنگ ایران و عراق و کلھ ھای متعصب خود توانسشروع  پیدا کند و بعد بوسیلھ

با  سال جنگ گسترده ٨در  با عراق شده و توانست وارد جنگ عدل اسالمی ١٣۶٠از سال  گام دوم موج یا و در کند

مردم را بھ سختی و درد و فقر و توده خرابی و در داخل با گیر دادن مردم و سیلی بیداری ، و خون و حداکثر آتش 
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در  . دببرپیش بھ یعنی زمینھ عدل را با پایین کشیدن و غرق مردم بھ حد بسیار و تسلیم کند وادارد محرومیت و تحمل آن 

بھ قول آخوند ( با ترفند توسعھ و سازندگی با شکل جدید کار خود توانست عدل اسالم ناب را بطور کامل  سوم موج

با حد  م و کشورھایی کھ حداکثر مصرف دارایی مردارپیاده کند یعنی با انتخاب ک)  رفسنجانی ستون اصلی عدل تا آن زمان

با ترفند ظاھری و باطنی  چھارم موجدر  .اکثر درد و مصیبت فزایی و با حد اکثر ترفند و تبلیغ توسعھ داشتھ باشد 

سازد  اصالحات بوسیلھ آخوند خاتمی این کار عدل و تحمل آن و محروم سازی را توانست ادامھ داده  و نیز رژیم را پایدار

نی بھ رھبری با ترفند غنی سازی اورانیوم برای جھاد با نظم کفر جھا دوره پنجمو در و میزان سختی زندگی را تثبیت کند 

توانستند این کوره غنی  مردم و کشور نابودی ھمھ ھستی بھانھ ھا برای صادی ھر چھ بیشتر واقت آمریکا و برای تحریم

را بھ سرعت بھ پیش ببرند )  دنیایینیازھای زندگی  دلبستگیھا و( وپ ھای مردم تیزولھ کردن اوسازی عدل مردم یا ایز

ارزشی ( یا ھمان بھ قول سید علی خامنھ ای و احمدی نژاد خدمت بزرگ  نزدیک کنندیا فالکت کامل بھ آخر زمان  مردمو

بنام احمدی نژاد در  ، تیز جنونن توانست با جلو انداختن یک نفر مدر این دوره حکومت اھریم . بھ ملت ایران کنند) 

،  جلوی خود ملت ایران را با سر کوب و اغفال شدید حدود چھار برابر گذشتھ خود بھ پایین و بھ جھنم درمانگی و درد

در این دوره ماھیت عملی حکومت  .و بیماری روحی و جسمی سرنگون کند سختی و محرومیت و مظلومیت گوناگون

با بزرگتری اغفال بھ توانستھ اند ، دوره غنی سازی کوره عدل  با این. ذشتھ ظاھر کرده انداسالم را بسیار بیشتر از گ

در مدت کوتاه بھ انجام بزرگترین غارت و اختالس و نابودی ھستی ملی و مردمی و نابودی تولیدی و مظلومیت ایرانی را 

 ھمھ حیوانات اھلی و وحشی ایرانی حتی.  برسانندبھ  تباھی و نابودی مظلومانھ و حسینی و معصومانھ را و مردم برسانند 

، ھمھ محیط زیست ھا و طبیعت گیاھان و رود و  کرده اند ودی برده شده اند یا مظلومانھ بدان نزدیکبھ نابمظلومانھ 

ستگی و دریاچھ ھا و میراث باستانی ایران مظلومانھ بھ تباھی و نابودی برده شده اند ، چون بر طبق اسالم ناب ھر نوع دلب

ھمھ چیز در ایران ، اسالمی است  یا برای اسالم کار می شود یعنی .  ضد ارزش ھا است غرورغیر اسالمی یا دنیایی

دارای وضیعت تباھی مظلومانھ یا خراب و ویران و تباھی است ، ھمھ ثروت ھای ملی و مردمی ایرانی کھ کفر شرک و 

یپ دشمنان بیگانھ برود ، آنھا از ثروت ما خوش و خرم زندگی کنند و ما شیطانی در اسالم است یا باید تباه شود یا بھ ج

و خدمت مظلومانھ و معصومانھ یعنی با نھایت ذلت و درمانگی در دریای نفرت و افسردگی بمیریم آن وقت بر طبق عقیده 

، ھمھ  د بھ جھنم می روندمی رویم و آنھایی کھ حق ما را می خورنیا سرای سعادت واقعی ما بھ بھشت ، آخوندیسم گذاری 

مثال دانشگاه یا مدرسھ اسالمی .  سازمان ھا و ارگان ھا و وزارت خانھ ھا در رشتھ خود بھ دقت برای اسالم کار می کنند

یا بازی اسالمی و غیره یعنی طوری کھ دارای سختی و ضرر ، زیان و ماتم ، درد آور باشد یا ارزشی یا برای بیداری بھ 

ستحکام و امتحان ایمان باشد ، مثال دیگر ھر چیزی کھ ماتم ، درد و سختی ، مظلومیت ، تباھی آور باشد هللا و وسیلھ ا

آفریده هللا برای بیداری و امتحان می باشد کھ حکومت اسالم باید در گسترش آن بھ شکل ظاھری یا باطنی بکوشد مثل 

آلودگی  ، یلاس کشخ ،دآور ، قتل ومرگ مظلومانھ بیماری ایدز ، افیون ، افیون صنعتی ، جنگ و دعوا و نفرت در

 بان مالسا تکرب و تمعن ھمھمھ مردم حسابی دیدند و آگاھند ھغیره و غیره کھ  قاچاق کاال و ھر چیز دیگر و بیماریزا و

 یعنیانقالبی یعنی دادگاھی کھ در آن برای ارزشھا کار می کند قوه قضائیھ اسالمی ،  دادگاه یا... دنتسھ یراگتسر یارب

اسالم ناب با ھر نوع مسئولیت ملی و مردمی و میھن  ...می کند ظالم سازی و مظلوم سازی و گسترش و پرورش آنھا کار 

ھمانطوری کھ روشن است و آخوندیسم بھ رھبری خمینی مرتب می گفتھ اند مجازات و جنگ یا دلبستگی ملی پرستی 

در  تباھی بھ عمیق ترینمردم را سال دوره احمدی نژاد  ٨حکومت در  کار بعد از اینکھ ...خونین تاریخی و بنیانی دارد 

بھ سید عدل حکومت مسئول  شرکای ( روحانی بھ ریاست جمھور آخوندعادل حاال با گزینش اند دهانرسکوره غنی سازی 

با خنده و وعده او می خواھند کھ  )این زمان خطر ناک است علی رھبری و غیره  قانع کرده اند کھ از این بیشتر در 
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عادی و عادت  بیافتد و جا)تسلیم بھ فقر فالکت ( یا حماسھ اقتصادی نم زندگی تا این میزان فالکت و جھو کاری کند بگردد 

بھ گفتھ ( ت ایران عجمیپاره نکنند و بیش از  تا این قدر تا ھمدیگر را داشتھ باشند کافی یا نان خالی، فقط معیشت  شود

 ، )داشتند جوانان ر نفر اعدامی رسمی ود ھزادر چند ماه اخیر حد(  پرونده دعوی و جرم نداشتھ باشند )وزیر دادگستری 

غنی ترفند . را از سر می گیرند بھ جھنم سطح عمیق تر وقت دوباره موج سقوطآنبھ فالکت تا این سطح بعد از عادت مردم 

 حاال مثل پرونده گروگان ھایحکومت اسالم ناب بود محبوب طبل  واغفال جھانی و کھ مھم ترین کار و سازی اورانیوم

ی غرامتی کھ تعیین شد حت( اند  هبرده بودو پیروزی ارزش کالن  سوداز آنھا و جنگ ایران با عراق کھ  ریکاسفارت آم

مردم بھ فقر و درد   ار برای لغو آنتظصبر و انترفند  بھانھ سال ٨یا  ۴بھ وزارت خارجھ پرت کرده تا برای  )نخواستند 

   ...  عادت کنند تا این سطح

بر ایران   بادیھ نشین و بی رحم اعراب و بعد تاتا ھا از زمان تسلط  -- م شیعھ چگونھ بوجود آمداین عدل اسال          

بھ تسلیم مظلومیت و بی دفاعی بیشتر  ایران مسلمان ھرچھ بر شدت قتل و غارت و ستم بی رحمانھ افزوده می شد مردم

فزون را در طی قرنھا از خود برانند مجبور بھ قبول و کشیده می شدند و بھ مرور چون نمی توانستھ اند آن ستم ھای رو بھ 

تسلیم قلبی و دینی آن شدند یعنی بھ این فکر رسیده اند کھ مظلومیت و مصیبت باعث رضای خدا و زمینھ رشد راه بیداری 

اسالم  و کوره امتحان الھی یا غنی سازی دینی و بعد باعث رستگاری در آخرت است و این باعث پدید آوردن نوعی دیگر

با اسطوره سازی از امامان مظلوم شده است بعد از اعراب نوبت بھ ھجوم و تاخت تاز طایفھ از جانب آخوندھا بنام شیعھ 

بر شدت این  ا وحشت ناک و غارت و آتش  بیشمارتاتارھا در طی قرنھای بی امان با قتل عام ھ ای بھ مراتب درنده تر

ر بسیار افزون شده بود و این در طی قرنھا باعث بوجود آمدن عدل شیعھ یا مظلومیت و ستم کشی بر ایرانی لخت و عو

بھ اینجا رسیدند و بقای خود اسالم ناب امروزی شده است یعنی برای تحمل و ھضم درد و بالیای جگرسوز و ادامھ زندگی 

و فرھنگ و زندگی  باعث اساس رستگاری و رضای الھی در دین بعد از مرگ کھ ستم کشی و ستم خواھی و مظلومیت 

کھ نعمت در این مکتب عدل رضایت و خواست خدای شامل بدی و تاریکی و بالیا و مصیبتھای انسان . ایرانی  شده است 

کفر و  تبدیل بھ حقوق بشری و آزادی ھرنوع زندگی دنیایی انسانی یعنی رفاه و عشق و  .و برکت و ارزش الھی است 

تاریخ  ارث شیعھ این دین عدل .ون انسان را از بندگی خدا دور و گمراه می کند چ شده استشرک و طاقوت و دشمن خدا 

ت صد سال جنبش آزادی خواھی بھ دوران ما و بھ قدربیش از آنقدر جدی بوده کھ عالرقم سالھ قتل عام و غارت  ١۴٠٠

نشان داده شده کھ این » ایران  جعبھ سیاه« اب در کت. یا بدل سازی شده است است  آورده شدهدولتی رسیده و بھ اجرای در

شخص  اسالم عدل آخوند ھا ھمان اسالم اصیل و واقعی است و ادعای آخوندھا درست است و و پیامبر این اسالم ناب

) سنی ( و اسالم را بھ شکل دنیایی و یا شرک  خلیفھ ھای عرب دزیدندسلمان پارسی با نھایت زھد و آخرتی بوده است کھ 

   ... ایران اسالم سلمان بوسیلھ تاخت تاز بیرحمانھ و وحشیانھ ، تازی و تاتار عملی شده است  در آورده اند ، در

؟  طبق آنچھ ھمھ اھل طریق الھی گفتھ اند  آیا این مکتب عدل با آن تاریخ فجایع بزرگ خود می تواند الھی باشد            

سانی پیدا می شود کھ بھ خواستھ خود بھ مظلومیت و شکست تسلیم آیا دل ، ان. خداوند در دل ھای انسان ریشھ یا جلوه دارد 

شود و یا دلی ھست کھ بھ استقبال درد و ماتم و مظلومیت برود ، جواب بھ سادگی روشن است ، یعنی این مکتب نھ تنھا 

شیانھ در عصر ھای تاخت و تاز و تسلط وح. ضد بشری و ضد ملی و ضد زندگی است بلکھ خرافھ ضد الھی محض است 

یک وسیلھ وتحمل و بقا بوده است اما این در این عصر فقط یک سد بزرگ رشد و بیماری اھریمنی در مقابل مردم 

    ...آزادیخواه بوده است  
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 واقعی انسان جنبش دین راستین مھر نوین و شناخت خوداوند     

                      کتاب فروردین  –مھرداد من و  مھر – كار ایران با خوداست،   
 ردم کِ جَ و 

  

وداي آزادي و استقالل مھر، خودای برخاستھ دلھا یا از آرزوھا و اندیشھ ھا، خوداي دانایي یا روشنایی، خ رااھو  
خودای برانداز اھریمن دروغ و خیانت ،  ، خودای پیروزي و کامیابی در ھر آرزو و اندیشة قلبی انسان ، ملیفردی و 

  ... حقیقی بشریخودای تسلیم ناپذیری درمقابل بدی ھا و موانع و ستم ھا ، خودای دنیای انسانی و زندگی 

را یا دماوند ، در بسیاری زمانھا شاھد و  خوداوند مھر - ناجی ایران          َ رھ َ چھارده قرن است كھ در باالي كوه ھ

بدویان بیرحم صحرانوردان و میراث داران اھریمنی آنھا بر ایران زمین بوده است و ھمواره در پي  ناظردرنده خویي

ایجاد فرصت بوده تا مردم آمادگي فكري و ذھني و آگاھي و مسئولیت ملی پیدا كنند و بھ کمک او این فرھنگ اھریمنی و 

خداوند مھر منتظر بیداری و حرکت مردم درمانده . بی دفاعی و ضد ملی را از خود و از كشور اھورایي خود دور سازند

ماند بلکھ راه آگاھی و آزادی از ضحاک ھای زمانھ را بوسیلھ اندیشھ ھای تعیین شده الھی آسان و نمىودر بند وگرفتار 

نی از ھر زمانی کھ مردم زندانی و اسیر تخت اژدھای تیزچنگ بودند ، افکار و آداب و تجربھ سنتی ایرا. ھموار می کند 

( توانند برای آزادی خود کاری کنند و منتظر ناجی یا امام زمان نمىاز قرنھای گذشتھ بر این اعتقاد بود کھ خودشان 

کار ایران با خوداست یا خودایا صاحب کشور : مافوق قدرت بودند و می گفتند )  منظور از امام زمان عقیده مالھا نیست 

خودا بوده است ؟ چرا مردم ایران صاحب کشور خود نیستند ؟ چھ ملتی می تواند  چرا کار ایران با. را برسان و غیره 

صاحب کشور خود باشد و احتیاج بھ آمدن ناجی الھی نداشتھ باشد ؟ قدرت ناجی الھی در چیست و چھ زمانی تعیین می 

دل اسالم و می تواند واقعیتی شود و چگونھ عمل می کند ؟ آیا این اعتقاد ناجی یا امام زمان و نحوه ظھور او در دین ع

داشتھ باشد یا بھ واقعیتھایی دوری مرتبط باشد ؟  جواب این پرسش ھا و مسائل بسیار دیگر در رابطھ با ناجی الھی را در 

اما قبل از آن باید بدانیم خداوند در واقعیت چیست و چھ وظیفھ ای دارد و جایگاھش در کجاست . ادامھ این بخش بخوانید 

  ؟

  با قانون تجربی و طبیعی  خودای من  و ما  و جایگاه واقعی او در انسان و اجتماع  -  ١             

  ای نسیم سحرآرامگھ یار کجاست                    منزل آن مھ عاشق کش عیار کجاست                

بوده و در آیین کھن آریا ھر چھ بھ ھمان طوری کھ برای ھمھ اھل طریقت و متفکران و پیران دینی روشن              

عقب برویم یا بھ ھمین شعر ھای عارفان و پژوھش گران دینی عصر جدید بنگریم این راستین ھا روشن بوده است کھ 

این حقیقت بھ علت .  ـا ریشھ یا جلوه دارد و بر اساس خواستھ ھای دل انسان ھا استوار استھخوداوند در دل انسان

ھا و ترس و ھراسھا و نادانی و ضعف ھای بشر آن قدر ىـا برای ترمیم بیمارھانسان در گذشتھشدت نیازھای اساسی 

پردازی و تفسیر کاری و پیچ و تاب شده کھ لـاران در عصرھای گذشتھ دچار خیاكتوسط روحانیون و پیامبرنماھا و دین
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کتب دینی عدل اسالم درست بھ مفھومی از اصل خود و راه خود دور شده است و این جریان تا بھ جایی رسیده کھ در م

کدام انسان را با این فکر و ذھن عظیم : ضد خدایی و ضد بشری یا ضد خواست دل ھا و وجدان ھای انسان در آمده است 

خود سراغ دارید کھ آرزو و حق دلش، تسلیم ستم و ماتم و مظلومیت و شکست و ناکامی شود و بھ استقبال شکست برود 

او ممکن است شکست زیادی بخورد ، اما باز ھم تسلیم . ه صحرایی دنیای خیالی دیگر بھ سعادت برسد تا در آن دادگا

تواند از خواستھ دلش فرار نمىشود و ھرگز نمىشود و اگر ھم تسلیم عادی شود، دلش ھرگزراضی بھ تسلیم و ناحق نمى

شود و بھ شکوفایی مىی، راضی و خشنود این کامال برای ھمھ روشن است کھ دل و وژدان انسان بھ چھ چیز. کند 

  رسد و در پایان نیز با سرفرازی بھ مرگ راضی است؟مى

  :       از متفکران مشھور قدیم و جدید در مورد جایگاه و خاستگاه خداوند بشریت  اى در این اینجا نگاھی دارم بھ نظرگاه عده

  : ست در آخرین اثر موریس مترلینگ متفکر اروپایی آمده ا        

ین اثری کھ دربارۀ عقاید و افکار متافیزیک بشر داریم از آیین ودا در ھندوستان است کھ ریگ ودا ترقدیمی« 

خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی یا خالق جز در : در این کتاب آمده است . ین آنھاستترین و عمیقترمھم

  .» ...وجود تو در جای دیگر نیست

کند و خط سیر زندگی مىدانست کھ بھ گونۀ کلی بر بشر حکومت مىاجتماع را نیرو یا عقلی  حکومت بر فرد و:  ھگل 

او ھمچنین بھ یک عقل جھانی مطلق در عالم وجود . کندمىسازد و خط سیر تاریخ بشر را نیز تعیین مىاو را مشخص 

رده و بصورت تاریخ بشر متجلی اعتقاد داشت کھ از ھوش و درایت فرد باالتر است و خود را در تاریخ بشر آشکار ک

این عقل جھانی کل خود نیروی محرکۀ عالم و گردانندۀ نظام گیتی است کھ در یک جامعۀ متشکل از افراد آزاد بھ . کندمى

  . رسدمىحد کمال 

  :  در کتاب جھان فروری، نوشتھ و گردآوری دکتر بھرام فره وشی، چنین از فرھنگ کھن ایران و جھان آورده شده است

کند، زیرا روان در مىشود و آن را راھنمایی مىکھ با روان ھمراه ... فرور یا فروھر نیرویی است اھورایی « 

فرور : فرور دو نوع ھستند... عین اینکھ مینوی است، جنبۀ مادی ھم دارد و وابستھ بھ کالبد و اشراق الھی است 

ـا وجود داشتھ، از جملھ در یونان ھدر بین ھمۀ ملت تصور فرور... انسانی و غیر انسانی، ولی اشیا فرور ندارند 

ـا کھ مظھر وجود مینوی انسان ھستند کھ بھ ھنگام تولد کودک ھو در اساطیر رومی ژینوس» ایده « قدیم بھ نام 

و در تورات » کا «آیند و وظیفۀ آنھا نگھبانی زندگی است، در ھند پیترھا یا پیترلوکا و در مصر بھ مىبھ وجود 

در نقوش برجستۀ ھخامنشی اغلب بر فراز صحنۀ نمایش انسان بالدار نقش شده است کھ دارای . »ـا ھپاترن«

« بنابر این آنچھ در باالی سر داریوش پرگشوده است، مثال خود او . قدرت و نیروی مافوق انسانی بوده است 

  .» اوست» فرور خود 

تراپرستی در اقوام ھندو ایرانی بیشتر از ھمین جنبۀ الھی انسان دھد آیین مھر یا میمىآثار تحقیقی بسیاری است کھ نشان 

  .گرفتھ است مىسرچشمھ 

  : در فصل مذھب و حقیقت آمده است»  ھمۀ مردم برادرند« در گفتاری از مھاتما گاندی در کتابی بھ نام  
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در . ندگی استخدا سرچشمۀ روشنایی و ز. در نظر من خدا حقیقت و محبت است؛ خدا نترسی و بی باکی است«

او . حتی بی اعتقادی و المذھبی ھم خداست. خدا وجدان است. عین حال او برتر و ماورای ھمۀ این چیزھاست

او بردبار و در عین حال مھیب . ـاستھاو تحمل رنج. در خود ما و در عین حال برتر از ما و در ماورای ماست

دانم کھ مى... دھد مىبھ ما ھمواره امکان پوزش و توبھ با این وصف او بخشاینده و مھربان است، زیرا او . است

در واقع تعداد مذاھب بھ تعداد ... بلکھ در وجود ھر فرد است . ـاست و نھ در اعماق زمینھخدا نھ در آسمان

گوید؛ ھمان چیزی است کھ مىحقیقت چیست؟ حقیقت آن چیزی است کھ صدای درونی بھ شما ...افراد آدمی است 

الھام فقط ممکن است برای کسی پیش آید کھ از عمل تضاد ... شمارید و ھمان خداست مىظھ حق شما در این لح

  »... ھا آزاد باشد 

زده اند طریقت صوفیان است کھ بھ مىراه بسیار کھنی کھ عاشقان جست و جوی پروردگار کھ بیشتر بدان دست 

ریق ذن بودا و یوگا و غیره است کھ سالک با خورد ؛ در شرق آسیا، طمىـای گوناگون در ھمۀ مذاھب بھ چشم ھشکل

رسد، مثل این گونھ در گفتاری صوفیانھ مىکند و بھ خلوت دل مىـا پاک ھرنج کشیدن و عزلت گزینی خود را از امیال

جھان نتوانستھ تو را . فراموش کردن ھرچیزی یا ھر کسی کھ در جھان است بھ جز خدا« : برای خلوت دل از غیر
  .»...  شوق شوق اشک شوق. م تو را بشناسماتوانستھ بشناسد، ولی من

  بشنو از نی چون حکایت می کند                 و از جدایی ھا شکایت می کند                    

  کز نیستان تا مرا ببریده اند                         از نفیرم مرد و زن نالیده اند                    

  ھست پنھان حاکمی بر ھر خرد                  ھر کی را خواھد بفن از خود برد                    

  آفتاب مشرق و تنویر او                             چون اسیران بستھ در زنجیر او                    

ھ ز                   ُ   بانگ و گھ تھی است  این صدا در کوه دلھا بانگ کیست                   گھ پر است ک

من یک نی از از نیستان حقیقت : در بیت ھای باال مولوی چھ تصویر زیبایی از وجود دل ھای الھی فردی و جمعی دارد  

برده اند گویای این راز راستین مىـایی کھ صوفیان بویژه حافظ  برای معشوق دل بھ کار ھاسم. یا جزئی از کل ھستم 

خلوت دل ، جام جم ، آیینۀ : دل، پایگاه خداوند بزرگ است کھ بھ ھر فرد تعلق دارد، مانند  است کھ حقیقت دل یا اندیشۀ

دل، خرابات مغان یا دیر مغان، جام می یا ساقی ، ھاتف غیبی ، سروش غیبی و غیره یا نماد ھایی مانند دل دیوانھ ودل 

  .گرفتار و تنگ و غیره حاکی از بی توجھی بھ دل دارد 

  کردمىجام جم از ما ـادل طلب ھسال

  گفتم این جام جھان بین بھ تو کی داد حکیم

  گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

  بیدلی در ھمھ احوال خدا با او بود

  

  کرد مىو آنچھ خود داشت ز بیگانھ تمنا 

  کرد مىگفت آن روز کھ این گنبد مینا   

  کرد مىجرمش این بود کھ اسرار ھویدا   

  کردمىور خدا را دیدش و از دنمىاو    

      

  

کرد حالج، یک فدایی بزرگ دفاع از مىیک واقعیت بزرگی را عیان » " من حقم " بھ جرم گفتن « مرگ فجیع حالج 

در روزگاران گذشتھ، سخت بود کھ بھ مردم . این حقیقت بود کھ بھ یقین دریافت ، دل انسان جایگاه از خدایش است 
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توانند بھ مىمردم ریشھ یا پایگاھی دارد یا مردم بخشی از خدایی را در دل دارند کھ  بگویی خداوند عالم در دل تک تک

ی را بھ نام راه الھی و ااست کھ عقیدهتر ند، یعنی برایشان راحتااما مردم بھ اعتقاد وابستھ. طور مستقیم بھ آن رجوع کنند

ینی بھ نیازھای خود برسند ، اما مھمترین علت اینکھ را بھ عنوان راھنمای ھدایت داشتھ باشند و با آن دستورعمل تلقاىعده

خدا و جایگاه خدا را از آدمی دور می کرده اند این بود کھ از آلودگی و ابلھی  کھ بسیاری از انسان ھا بدان دچارند 

قام و منزلت و برکنار و پاک بماند ، اما اکثر بزرگان الھی بھ این حقیقت منشائ الھی انسان خبر داشتند اما برای اینکھ م

بزرگی خداوند ھر چھ پاک و قابل باور و عقیده و تقدس واقع باشد و بھ ھمھ نیاز ھا و ترسھا و نادانی بشر جواب بدھد 

  .این طوریکھ خدا در این عقیده ھای مذھبی مرسوم است را ترجیع می دادند 

کھ از زمان نوجوانی و جوانی توسط  ھمان طور کھ روشن است، عقاید مذھبی یک رشتھ تلقینات ثابت و رسمی است 

نشیند و بعد ھا طبق نیاز تقویت یا تضعیف می شود  و بھ طور شرطی عمل مىخانواده و جامعھ، در ناخودآگاه ذھن 

علت دیگر گرایش بھ این عقیده . کندمىکند کھ خدا بھ او کمک مىکند و براساس آن ھر معتقدی با انجام فرایض فکر مى

ھمچنین بھ . ـاران استكـای حاضر از جانب مردم و دینھل ھمھ مشکالت و اجرای قوانین مذھبمذھبی، تمایل بھ ح

ـا و ایجاد ھـا، جنایتھـای گوناگون دیگر ارزش قائل شدن برای چنین مذاھب دستوری، کار حکومت ھا  و خیانتھعلت

و خدای خود دور شده اند و از طرفی، بھ این ترتیب مردم و اجتماع از اصل خود . کندمىـاندگی را راحت مخفقان و عقب

  . ین مانع پیشرفت و شناخت الھی انسان بوده و ھست ترھمین بزرگ

تقریبا ھمھ پژوھندگان روح و روان و مردم شناسان و نویسندگان عصر حاظر کھ در مورد وجود الھیات بشر          

»  وجدان انسان« مثال : در فرد و جمع وجود دارد  جستجو کرده اند بھ این نتیجھ مشترک رسیده اند کھ نیرو ھای الھی

نھ تنھا یک واقعیت در قلمرو روانشناختی است بلکھ با ارجاع بھ ماورای انسان می توان را آن درک کرد ، وجدان یک 

ندای وجدان حکایت از وجود و . ندا از ماورای انسان است کھ در ھمھ انسان ھا از مذھبی و غیر مذھبی وجود دارد 

  .رتباط بین انسانی در یک انسان است کھ آزاد بودن و مسئول بودن جمعی انسان را روشن می کند ا

یونگ پی برد کھ یک ناخود آگاه جمعی در آدمیان است ، یعنی ما دونوع ناخود آگاه داریم ، یکی ناخود آگاه فردی ، 

دکتر فرانکل و اریک فروم . معی حاصل تجارب شخصی ھر فرد کھ اختصاصی است و دیگری ناخود آگاه مشترک ج

دانشمند آلمانی محتوا و دامنھ ناخود آگاه جمعی و ھمگانی یونگ را عمیق تر و وسیع تر می بینند و آن را ناخود آگاه 

وجودی ، روحی تعریف می کنند کھ در عمق ، در محور یا محتوای اصلی آن یک نیروی متعالی ، خدا ، قرار دارد اما 

و جمع ( مازلو زندگی را نھ در بودن بلکھ در شدن می بیند و نظریھ خود شکوفایی . آن را تعریف کند  انسان نمی تواند

جوھر وجودی انسان نیاز بھ آزادی وکمال است و خود را نسبت بھ زندگی خویش و . را مطرح می کند ) شکوفایی 

دگان پی برده اند ، دریای ناخود آگاه انسان آنطوریکھ روشن است و ھمھ پژوھن... ( دیگران و وطنش ، مسئول می بیند 

گفتھ می شود و بخش دیگر یا فروتر ، ) ناخود آگاه برتر ( دو بخش دارد یک بخش قسمت عالی کھ دل و وجدان و روح 

مطلب در این مورد از متفکران عصر جدید بسیار است ، برای نمونھ دکتر ) . خاطرات و عادات و غیره قرار دارد 

در » بررسی علمی خود ھیپنوتیسم « ت رئیس انستیتوی تحقیقاتی ھیپنوتیزم در آمریکا در کتاب خود بنام ریچارد شرو

ما برتمام ) ضمیر آگاه یا خود آگاھی وعقل انسان است ( ضمیر آگاه تر «: گفتار ماورای طبیعی چنین آورده است 

تر توجھی بھ جریان زندگی ندارد و با تفکر از طریق این ضمیر آگاه . قسمتھای دیگر ذھن و کالبد ما حکمروایی می کند 

او در مقابل بھ خوبی می داند چگونھ کار ھا را باید انجام دھد مانند آنچھ استاد ازل . قیاسی تمایلی بھ دانستن چرا ھا ندارد 

تصور و درک  یک... گفت بگو می گوید و بھ صورت خود کار عمل می کند و با تمام قابلیت می داند چگونھ عمل کند 
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ما از متافزیک ، تصور بھ جھانی بودن و نامحدود بودن ضمیر آگاه تر است ، نکتھ آن است کھ در ارتباط با ضمیر آگاه 

تر ، صحبت از ضمیر آگاه تر من و تو معنی و مفھومی ندارد بلکھ تنھا یک ضمیر آگاه تر در جھان وجود دارد و از این 

در این ضمیر آگاه تر و نامتناھی ما یک تمرکز موضعی بھ حساب . و نصیبی داریم ضمیر آگاه تر ھر یک از ما قسمت 

می آئیم و اگر کل ضمیر آگاه تر را اقیانوسی بیکران تصور کنیم ھریک از ما مانند موجی ھستیم کھ لحظھ ای بھ ظاھر 

تر درست در مقابل ھر فرد دقیقا  این ضمیر آگاه. از این کل مجزا شده و دوباره بھ سوی او و در داخل او حل می شویم 

این ضمیر آگاه تر خیلی بی انعطاف و بیرحم عمل . عمل می کند کھ آن فرد فکر می کند ) خوب یا بد ( بھ ھمان صورتی 

ذھن انسان برای . یا قانون مطلق یا ھوش مطلق داده می شود » قانون « می کند ، بنابر این بھ نحوه عملکرد او عنوان 

یک مجموعھ ضمیرھای آگاه . لت خالق و متفکر دارد و خالقیت از طریق تصور نمودن حاصل می شود ھمیشھ یک حا

تر یا روان کلی نیازی بھ جستجوی حقیقت ندارد زیرا خود حقیقت مطلق است و در این شرایط روان ، قانون و حقیقت در 

دھد ندارد بلکھ بر اساس الگوی فکری کھ دارد ضمیر کلی تمایلی بھ قضاوت دربارۀ آنچھ کھ انجام می . حکم واحد است 

عادت یا ( اگر افکار و الگوی روشن و سازنده از طریق افراد در این ضمیر کلی تزریق شود . بھ ھمان گونھ عمل می کند

، صفا و رستگاری بیشتری بھ نوع بشرمنعکس خواھد شد ، بنابراین برای بھبودی در کل جھان ، باید ) فرھنگ شود 

  .» ... قبال خوب شوند افراد 

این نقل و قول ھای بسیار کوتاه از چند متفکر و تفکرات معنوی جدید ، مثالی از دریای این حقیقت و درون مایع این 

ھستی و راستی ذات الھی در مورد جریان خدای درون یا دل و قلب انسان ھا است کھ می خواھم بعد از این در این 

ن خدای انسان وجایگاه واقعی او در ھمھ جھان از گذشتھ تا کنون بسیار است ، مثال غزالی مدارک ای. مجموعھ دنبال کنم 

  :در کمیای سعادت در بارء واژه دل کھ آن را دل حقیقی و گاھی گوھر یا جوھر یا سرشت و گاھی طبیعت نیز می خوانند 

یکی این کالبد ظاھر است کھ آن را : اگر می خواھی خودت را بشناسی ، بدان کھ تو را آفریده اند از دو چیز «  

تن گویند ، و  وی را بھ چشم ظاھر بتوان دید و دیگری بھ معنی باطن کھ آن را نفس گویند و جان گویند و دل 

... گویند و آن را بھ بصیرت باطن بتوان شناخت و بھ چشم ظاھر نتوان شناخت و حقیقت تو آن معنی باطن است 

نھادن و چون حدیث دل کنیم بدان کھ این حقیقت را می خواھیم نھ آن گوشت پارۀ می  و ما آن را نام  دل خواھیم

و اما این روح کھ ما ... ما بدین دل ، حقیقت روح ھمی خواھیم ... خواھیم کھ در سینھ نھاده است از جانب چپ

  .» ...آن را دل می گوییم ، محل معرفت خدای است 

اشی از کنش جامعھ می داند البتھ این درستھ اما این کنش ھا در اصل ناشی از فلسفھ غرب تحوالت تاریخ بشریت را ن 

خواست خداوندی یا آگاھی بر حقی است کھ در دلھای بشریت ھر جامعھ جریان دارد ، خواست ھایی کھ اغلب جامعھ از 

لھای جامعھ در طی ترقی خواست خدایی کھ در د. عمق آن بیخبرند اما حادث می شود و مردم مجبورند بدان پیروی کنند 

توانایی زمانھ در گردش است ھدف مشترک پیشرفت و رفاه جامعھ را بھ اندازه آگاھی و توانایی جامعھ بھ پیش می برد و 

ھمھ ما برای مأموریتی . خدای یا روح جزئی یا فردی یا شخصی افراد جامعھ از آن خودا یا روح برتر پیروی می کنند 

  .روح و جان ما بھ گونھ اندیشھ یا وظیفھ وجود دارد  ھستیم و این مأموریت در

  خوداوند ما ، راه کار خوداوند در دین راستین مھر چگونھ است  - ٢                  

از زمان پیدایش یا کشف وجود الھی تا کنون ھمھ وجود الھی از دل یا روح انسان یا از قلب و وجدان یا در کل              

جان یا روح انسان بر می خواستھ است و بعد بھ شکلھای و احساسات مختلف و نظر ھای گوناگون بھ از درون ھستھ 
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.  خارج انتشار می یافتھ است یا بھ صورت مکتب یا اندیشھ یا فلسفھ در جامعھ آدمھا بستھ بھ درک ھا جاری می شده است 

خویش یا خلوت کردن با خود می تواند راز و آدمی در سراسر کره زمین با ھر عقیده و مرام با بازگشت بھ درون 

خواست وجود خود را از زمزمھ ھایش درک کند و حالت روحانی وجود خود را در جان و دل خود بفھمد و احساس کند 

و اگر در این خلوت درونی یا دل خود تمرین کند می تواند در عمق بیشتر وجود الھی خود سیر کند و ضمیر روشن دل 

اگر این خالصانھ و با عشق و ایمان و پاکی نفسی کھ دلش می خواھد ھمراه باشد خیلی بھتر می تواند با .  خود را دریابد

قلب و دل خود سلوک کند و حضور خداوند خود را دریابد و در مراحل پیشرفتھ حضور آگاھی فراحسی کھ در بین ھمھ 

برق آسا یا ناخود آگاه یا ھمچون نسیمی دل انگیز ممکن است این درک و توجھ گاھی . دلھا جریان دارد را درک کند 

جلوه گر شود و باعث وضیعت روحی پایدار تر و ماندگار تر تبدیل شود ، یا در حالت تمرکز خلوت دل ممکن است 

تمام آیین ھا و . جوششی از ژرفھای روح ھمراه با ھیجانی بیانجامد و بھ حالت شوریدگی و خلسھ و جذبھ از دل برسد 

ای گوناگون شفایابی با رسم ھای تمرکز گوناگون و عجیب و غریب از ھمھ مذاھب کھ در سراسر جھان از جملھ فرقھ ھ

در کشور آمریکا جریان دارد ھمھ برخواستھ از دل و رسیدن بھ قوت و قدرت دل یا روح و درخواست و انجام  امور 

تمام عشق و جذبھ . ا اگر جایش باشد معجزه می کند مورد نیاز است کھ آن روح و جان تا حد قدرت خود اجابت می کند ی

وصوفیان و عارفان و غیبگویان و کلیھ راه ھا و رسم ھای معنوی شرق آسیا مثل انواع یوگا و ذن بودا و مدیتیشن و غیره 

  . در ھر دینی بر ھمین تجربھ یعنی رسیدن و آگاه شدن و تماس با دل استوار است 

دش یک آگاھی و اندیشھ قلبی فردی بوده است کھ بعد از انتشار و تبلیغ بھ گونھ مکتب در ذھن اما عقیده دینی در زمان تول

ھای ناخود آگاه افراد تلقین و تصورمی شده است یا عادت می شده است و شخص با انجام مراسم آن مثل نماز و دعا و 

ین باعث روحیھ و اعتماد بھ نفس و زیارت حرم ھا و اشکال مقدس، احساس می کند کھ بھ خدا نزدیک شده است و ا

آرامش فرد می شود در حالی کھ خودای دل او در کار این تصورات و تلقینات دینی نیست بلکھ ھمھ احساس نزدیکی و 

آرامش بر اساس تلقین شرطی کار ناخود آگاه ذھن انسان است و با وجود خداوند واقعی قلبی و ماورای قلبی و گوھرو 

سان ھیچ ارتباطی ندارد ، راه ھای جدید رسیدن بھ ناخود آگاه شامل مدیتیشن ، ریلکسیشن ، خود ھستی حاظر در دل ان

این با آیین ھا و رسم ھای شفا خواھی جمعی و فردی برای رسیدن بھ آگاھی . ھیپنوتیسم یا از انواعی از یوگا یا ذن است 

ت سود دھی آن ھا ھمان اعتقاد بھ ھر مذھبی است گوھر دل کھ شرح داده شده در شکل گوناگون خود یکی نیست و  اھمی

، با این حال در اساس آن مراسم ھا و عبادات دینی دستھ جمعی و یا صوفی گری  برای رسیدن بھ گوھر دل بوده است کھ 

با جدا کردن و رساندن خدا بھ آسمان ھا این مراسم نزدیکی بھ آگاھی ھستی دل در این دین ھای مرسوم بھ این شکل 

در این مذھب ھای مرسوم آن انجام مراسم و رسیدن بھ آرامش ھیچ ربط بھ . ینی شرطی و ناخود آگاھی در آمده است تلق

در .( نوع مذھب ندارد بلکھ بھ میزان و عمق باور و تلقین یا تعصب بستگی دارد ، حاال چھ کعبھ باشد چھ رود گنگ باشد 

  ) .ادامھ شرح بیشتری در این موارد آمده است 

ماجرا پیدایش قدرت الھیات انسان باید اینطور باشد کھ انسان ھا وقتی در ھمھ جھان کھ  - کشف قوای الھی انسان         

بھ یک حد رشد مغزی و فکری رسیدند متوجھ شده اند کھ دارای یک حس آگاھی و یک قدرت یا یک نیروی درونی در 

خود دارا ھستند و نام آن را نیروی معنوی یا الھی یا قلبی یا  خود و نیروی بسیار بزرگتری در ماورای خود یا در بین

خدایی گذاشتھ است فقط در انسان ھا وجود دارد و در ھیچ موجودی دیگر نیست و در باال سر فرد و جمع انسانھا حکومت 

  . یا ھدایت می کند و بھ طریق ندای درونی و خواستھ ھای قلبی راه خود بھ پیش می برد 
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ب یا روح یا جان و جانان یا دل و قلب یا وجدان یا ھر نام دیگر کھ بسیار قدرت مند و ھدایت گر زندگی این شھور نا
است از موجودات ریز شروع می شود ، مثال شما یک پشھ خون خوار را می بینید کھ وقتی از آب بیرون می آید فوری 

ھوشیارانھ وارد خانھ می شود و روی بدن انسان  سوراغ موجودات خون دار مثل انسان می رود و پیدا می کند و طوری
می نشیند و اول با بیحس کردن موضعی بدن ، خون را می مکد و می رود تا گیر نیافتد ، یا ھمین پشھ ھایی وجود دارند 

رد کھ از این ھم پیچیده تر و ھوشیارانھ تر عمل می کنند ، این شھور از آن مغز میکرونی کھ اینقدر قدرت و کارایی دا
کھ بھ گونھ ناخود آگاه و غریزه ای این طور عمل می کند ، ھمین شھور یا روح در جانوران و گیاھان بھ مراتب پیچیده 
تر دارای شھور بھ مراتب قوی تر ھستند و این تا بھ انسان رسید و انسان با تکامل مغز بسیار بزرگتر خود روشن است 

در خود بلکھ در ماورای خود و در بین خود شھوری و انرژی برقرار کند کھ کھ قدر می تواند قدرت مند شود کھ نھ تنھا 
این قدرت قلبی زندگی فردی و بھ خصوص قدرت ماورای قلبی یا . انسان از ھزاران سال پیش متوجھ این شده است 

بسیار پرشکوه روحی کھ ھمھ انسانھا را در بر گرفتھ و ھدایت گر جمعی است بسیار نیرومند و بسیار اسرار آمیز و 
این قدرت آنقدر است کھ انسانھا آن را بھ ھمھ جھان و بھ ھمھ چیز ھا . است کھ ما آن را خدا یا نیروی الھی می نامیم 

و کرات بسط داده اند و حتی دنیای دیگری برای آن ساختھ اند و البتھ ھمھ این بسط و گسترشھا با دلیل ھایی ھمراه 
ضع این گسترش بوده نھ آن پیروان تلقینی نمی توانست بدان مطمئن شود مگر اینکھ بوده است و اگرنھ انسانی کھ وا

دلیل محکم داشتھ است و ھمین طور ھزاران دین یا راه نزدیکی بھ خدا پیدا شده است و یا بزگترین و بیشترین جنگ ھا 
آن درست شده است و بسیاری  و جنایت ھا بخاطر خدا انجام شده است و بیشترین و بزرگترین بناه ھای پرشکوه برای

ھمھ اینھا آن قدرت و . از قدرتمندان تاریخ خود را از خدا می دانستند و برای قدرت خدا چھ کار ھایی کھ نکرده اند 
عظمت و اسرار آمیز این خدا را می رساند کھ ھمھ اینھا برای ھمھ مردم دنیا ثابت شده و دیده شده بوده است و اگر نھ 

ت کھ ھمھ مردم ھمھ زندگی و ھمھ چاره را از او بخواھند بھ خصوص قبل از این قدرت مادی و اینطور نبوده اس
تکنولژی بشریت اینطور بوده است و حاال کھ با این حال  قدرت انسانی باز مردم  نمی توانند از قدرت آن چشم پوشی 

ی یک یا چند شبکھ ای را تشکیل می دھد و این روح یا ھدایت گر مشترک انسانی و ماورای. کنند و بدان احتیاج دارند 
این شبکھ می تواند دارای مرکزیت باشد یا اغلب دارد و قلب کسی ھم می تواند اگر شرایط خلوص را داشتھ باشد وارد 

  . این مرکزیت الھی بشود می تواند بھ میزانی قدرت الھی کسب کند 

نوع شھور و آگاھی و دانایی یا نور و انرژی است کھ  ھمانطوریکھ روشن است خدای بزرگ در قلب ھای انسان ھا یک
بوسیلھ ارتباطات قوی دارای اراده و خواستھ ھا است کھ از دلھای جمعی بر می خواھد و بھ مرور پیشرفت آگاھی و 

 یعنی اول از دلھای فردی و بعد ارتباط جمعی آن ھا است. قدرت انسانی در حال تکامل و پیشرفت است و تغییر می کند 
بنابر این ھر موجودی . کھ پیش می رود و جمع را ھدایت می کند بھ آن سمتی کھ وجھ مشترک دلھای جمعی می خواھد 

کھ این نیروی شھوری آگاه را را نداشتھ باشد دارای قوه الھی نیست یا خدا در آن موجود وجود ندارد ،  مثال کره ماه 
دور زمین می گردد یا باعث جزر و مد دریا می شود ، ھمھ این ھا  یک نوری میگیرد و منعکس می کند یا با قوه جاذبھ

بدون شھور آگاه انجام می گیرد یا ھدایت می شود پس قوه الھی ندارد مثل ھمھ کرات و زمین و مواد و اجسام خدا 
جاست باید دانش از اینکھ این کرات چگونھ بوجود آمدند و سر و تھش ک. ندارند یا خدا یی کھ ما داریم در آنجاھا نیست 

خدای ما  در دل ما و در ارتباط . تعیین کند ، ھمانطوریکھ راز آفرینش و تکامل مادی موجودات زنده را کشف کرده اند 
دلھای ماست نھ در ھیچ جای دیگر ، وقتی یک نفر در جایی درمانده شده و از خدای طلب کمک می خواھد این طلب 

مسئول مربوطھ راه پیدا می کند و او را بھ طوری ھدایت می کند کھ بھ نجات  کمک از دل او بھ دل ھای دیگر آدمھای
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آن فرد صدمھ دیده در آنجا بطور آگاھانھ یا غیر آگاھانھ  ھدایت شود و کمکش کند ، دیگر ماه و ستاره و ھرچھ غیر 
  .انسان بھ کمکش نمی آیند 

بھ ایمان بدان و اطاعت از آن دارد البتھ اگر از نیروی  استفاده از این قدرت درونی یا معنوی برای فرد و جمع بستگی 

این . شیطانی مثل عادت ھای ترس و وسواس شک و تردید و غیره آلوده نباشد یا خود را بھ راھی از آن بھ دور کند 

ر است شھور یا روح و دل دانایی وآگاھی قلبی یا معنوی یا الھی در جمعی کھ وابستگی و ھمبستگی بیشتری دارند قوی ت

اما این ندا و آگاھی ماورای فکر انسانی در بعضی جاھای جھان کھ قدمت بسیار کھن تری مثل خاور میانھ وایران . 

داشتند بھ علت نیاز آنقدر در خواب و خیال و نداھای بیمار گونھ پیچیده کھ بھ ھمھ موجودات وآسمان ھا و بھ جھان خیالی 

یار بزرگی بر انسان شده است کھ ھنوز این خسارت دست بر نداشتھ وادامھ دیگر گسترش داده شده و باعث بدبختی بس

  .  دارد با این کھ دانش انسان بسیار رشد کرده و عده ای از مردم  جھان بھ بلوغ باالیی رسیده اند 

رسم ھای بھ ھر حال آن خدایی کھ ھمھ مردم در ھمھ تاریخ جھان بھ شکلھای گوناگون و با مرام ھا و راه و          

این خدا یا نیروی . جورواجور می گویند و پیروی می کنند ھمھ از دل و روح یا ذھن و مغز انسان ھا برخواستھ است 

یعنی این نیروی الھی در اثر رشد مغزی درونی یاروحی یا معنوی فقط در انسان ھا بھ وجود آمده و رشد کرده است ، 
سان بھ قوت خود وجود دارد بلکھ این رشد مغزی انسان بھ آنجایی رسیده انسان بوجود آمده است کھ نھ تنھا در ھر ان

است کھ ارتباطات این قوای روحی را نیز بین انسان ھا بوجود آورده است بنابر این این خدا یا نیروی روحی فردی و 
م مغز انسان بوجود آمده بین فردی یا در قلب یک انسان و در بین قلبھای انسان ھا کھ در اثر رشد زیاد و پیچیده و عظی

ھیچ ربطی بھ جای دیگر بھ عالم فیزیک و شیمی و زیست محیطی و دنیای آسمان و زمین و کرات ندارد یا ھیچ ربطی 
اینکھ چرا زمین این  .بھ ژن و ذرات بنیادی یا موجودات دیگر از ھمھ حیوانات و جامدات چھ مرده و چھ زنده ندارد 

نات آن گونھ و چرا آب سرباالیی نمی رود و باران بر چھ اساسی می بارد و غیره ھیچ گونھ و کرات این گونھ و حیوا

ربطی بھ خدای انسان ھا ندارد و بر انسانھاست کھ در قلمروی دانش خود جریان این پدیده ھای اطراف خود را جستجو 

و پدیده ھا را با  قدرتی کھ در دل و جان کند و راه استفاده صحیح از آن بفھمد ، البتھ خدای دلھا راه و کار شناخت و جستج

  . انسان دارد می تواند بھ انسان کمک کند 

در این مذاھب رسمی و رسومی مثال برای آمدن باران و رفع نگرانی خشکسالی یا بیماری ھا در گذشتھ و تا بھ حال می 

لند بشوند و با عقل جمعی یا خدای جمعی نشتند و دعا روبھ آسمان می خواندند آیا این راه خرافھ تاریکی بھتر است یا ب

  .           دلھا راه چاره ای گیر بیاورد 

اینکھ انسان این نیروی آگاھی یا قلبی یا الھی در خود و بین خود را بھ ھمھ جا و جریان ھا و شعبده ھا و بھ ھمھ         

و ھراس ھا و و انواع ضعف ھا و کمبود ھا و  چیز کھ ربطی بھ دل انسان ھا ندارد برده است ناشی از نادانی ھا و ترس

عقده ھا و در کل از بیماریھا و نارساییھای ذھنی فردی و خواب و خیال ھای ناشی از اجتماع بیمار و غیره بوده است کھ 

ت و انسان مذاھب دچار اشتباھات زیاد شده و مردمان بسیاری را گرفتار انحرافا. ھیچ ربطی مستقیم بھ خدای انسان ندارد 

بیمارانی کھ خدایی را بھ تصور در آورده و آن را  را بھ آسمان برده و خالق ھمھ کرات و تحوالت . بالیا کرده است 

جھان و و پدید آورنده ھمھ چیز تعیین کرده اند و بدتر از این کھ دنیای دیگری بنام بھشت و جھنم و آخرت و دادگاه الھی و 

ای برای خدا آفریدند و در ذھن مردم تلقین کرده اند و ھزاران کتاب و طرح و  حسابرسی  و برزخ و آخر زمان و غیره
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تفسیر ھای طوالنی نوشتھ اندو غور کرده اند یا مذھب ھا با شاخھ ھای گوناگون آفریده اند و چھ غلط کاریھا و کور 

  ....ا بر یاد دارد کوریھا و جنگ ھا و فاجعھ ھایی کھ بر سر مردم بیگناه نیاورده اند کھ تاریخ بسیاری ر

اما چرا انسان در  حل بسیاری از مسائل طبیعی اولیھ مثل مسائل جنسی و آزادی زندگی نسبت بھ جانواران کھ مغز ساده 

و کوچک دارند دارای مشکالت فراوان و پبچیده و گرفتاری و بیماری روحی و روانی و غیره بسیار بیشتر از حیوانات 

سائل اولیھ خود ھیچ مشکلی کھ انسان دارد ندارند و دارای زندگی راحت و آزاد ھستند وقتی ھستند یا حیوانات در این  م

انسان ھا در طی ھزاران سال اخیر کھ بھ رشد و دانایی مغزی باالتری دست یافتھ اند . کھ خوراک و امنیت داشتھ باشند 

یک چیز بزرگی را باید در انسان ھا قبول کرد  اینجاست کھ. در مسائل اولیھ زندگی بھ مشکالت بیشتری گرفتار شده اند 

مغز انسان با میلیارد ھا سلول و میلیاردھا راه عصبی یا . و آن اشتباھاتی کھ در ارتباطات نرون ھای مغزی پیش می آید 

باعث نرونی بھ راحتی می تواند در اثر انواع محرک ھا بیرونی و درونی پیام اشتباھی بدھد و با تکرار این اشتباه ھا 

عادت و خصلت گوناگون و انواع شرط و شروط و خرابی می گردد و در نتیجھ باعث افکار و آداب و اندیشھ ھای 

گوناگون درست یا نادرست یا خواب و خیال و ناھنجاری  و ترس و ھراس و راه حل ھای گوناگون راستی و درستی می 

ه و غیره ندارند دچار این اشتباھات پیچیده و انحرافی نرونی اما جانوران کھ مغز پیچیده و رشد یافتھ و خود آگا. شود 

. نیستند و مانند انسان ھا دچار انواع خوی و خصلت ھا و فکر ھا و اندیشھ ھای جور واجور از درستی و نادرستی نیستند 

ر عین حال در بنابر این درستھ کھ انسان بھ آن حد رشد فکری یا مغزی رسیده کھ خدای یا نیروی برتری در خود و د

ماورای خود بوجود آورده است کھ می تواند سود ھای زیادی از آن ببرد بھ شرطی کھ آن سلول ھا و راه ارتباطی 

  .میلیاردی اشتباه نکند و درست ھر پیام بھ سرجای خود برسد کھ این بھ راحتی مسیر نیست 

حی ندارد جز نسلی کھ بھ جای می گذارند وجود است دیگر این کھ انسانی کھ می میرد و می پوسد ھیچ روان یا رو       

مثل ھمھ جانداران پایین تر از انسان کھ ریشھ ھای ما بوده اند و آن خواب ھای مردگان ھیچ ربطی بھ روح مرده ندارد 

  . ...بلکھ خاطراتی از مردگان خودی است کھ می خواھد یک تجربھ ای را بھ انسان زنده گوشزد کند 

موع چھ از دیدگاه پژوھشھای نظری و عقلی یا چھ در تجربیات تاریخی بسیار بھ این حقیقت روشن ذات در مج         

الھی می توان گفت کھ  قدرت و خواست الھی انسانی بر اندیشھ ھا یا دلھای جمعی و فردی انسان ھا استوار است ، یعنی 

قوی تشکیل می دھد کھ ھمھ انسان ھا را دربر می  اندیشھ ھا یا وجدان ھای جمعی یا آگاھی کلی ، شبکھ نیروی آگاھی

گیرد و ھمھ را بسوی تکامل زندگی خواست جمعی سوق می دھد و بر ھمھ جریان زندگی حاکم است این ھمان وجود 

ـای جریان آگاھی بزرگ الھی یا نور ھـا یا آرزوھای دلھای جمعی انسانی متصل بھ ھم  شاخھھاین اندیشھ. خداوند ماست 

ـا و آرزوھای انسانی دلھا یا بین روح و جان ھی یا قوای نیرومند فوق طبیعی است و ما بھ این شبکۀ بزرگ اندیشھیا انرژ

می نامیم ، ھر چھ این اتصال ھا و ارتباطھا در میان جمعی قویتر باشد آن نیروی الھی  »آیین الھی مھر « ھا  ما را  بنام 

یا رسالتی یا پایگاھی از آن را در دل داریم و این پایگاه الھی در دل ھر یا کلی در بین قویتر است  و ما ھریک سھمی 

ـای ما یا وجدان و روح ما جای دارد، ھھر اندیشھ و آرزو و فکر و حقیقتی کھ در دل. می نامیم »  مھرداد «فرد را بنام 

گردیده است و ما وظیفھ داریم آن از جایگاھی بر می خواھد کھ از زمان خلقت بھ ما داده شده است و بھ شبکھ الھی وصل 

ی کھ طبق لیاقت ما بھ ما داده افقط باید ھمیشھ ایمان داشتھ باشیم کھ خداوند متناسب با ھر نوع وظیفھ. را بھ انجام برسانیم

ـا ھیطانـا و شھـا و ستمھما نباید در برابر موانع. یا در دل ما قرار داده است، توانایی رسیدن بھ آن را ھم بھ ما داده است 

باید با ایمان بھ . کھ دشمن راه اوست تسلیم شویم و از حرکت بایستیم و اسیر شیطان شویم کھ عاقبتش سرنگونی است

این . قدرت خدا کھ پایگاھش در دل تک تک ما و بین ماست با ھر مانع درونی و بیرونی مبارزه کنیم و آن را کنار بزنیم
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ن است کھ این ایمان راستین چھ نتایجی پرباری خواھد داشت کھ اولین  آنھا ـاست و روشھراه راستین خدای ھمۀ انسان

ـای تصوری بر این دین اصلی خدا ھـا با دینھھرچند انسان.. برقراری رفاه و آزادی فردی و اجتماعی و سیاسی است

راه الھی خود را یافتھ ند کھ بعضی درست ضد این راه خدا بوده است اما سرانجام انسان اگذاشتھمىـای گوناگون ھسرپوش

است کھ این عصر پیشرفت جدید و آزادی انسانی آن ، محصول این شناخت و حرکت بھ تعالی است و با شناخت این راه 

این دین در بین ما و در دل ما و اندیشھ و آرزوی . شودنمىـای تاریک گم ھکار راستین الھی ، دیگر انسان در آسمان
و ما باید آن را در دل خود، یعنی در آرزوی خود پیدا کنیم کھ دیگر احتیاجی بھ است قلبی ما و قوای طبیعت زنده م

ھمۀ مردم بھ راحتی می توانند بھ درک این بنیان الھی برسند یا نزدیک شوند و از این . ـاران و تفسیرکاران نیستكدین

این دین مھر، آیین اھریمن برانداز و از .  قوای نیرومند خود در جمع و فرد در راه زندگی ھر چھ بھتر خود استفاده کنند

بین برندۀ دروغ و خیانت است؛ این آیین جھان بینی راستین برای حرکت مورد نیاز اندیشھ و آرزوی ایرانی و انسانی 

خواھیم و بھ آنچھ بھ خون خفتگان گذشتھ از مىتوانیم بھ آنچھ نمىاست و بدون این تغییر بنیادی اجتماعی و فرھنگی، ما 

برای کسانی کھ برای رسیدن بھ اندیشۀ خود بھ باور دینی یا حمایت الھی این آیین . خواھند جامۀ عمل بپوشانیممىا  م
احتیاجی ندارند اشکالی ندارد کھ این را بھ مثابۀ باور یا اطاعت دینی در نظر نگیرند اما دست کم بدانند کھ ھر چھ در دل 

  . قوای الھی است و می توانند بھ قدرت الھی آن تکیھ و اعتماد کنند  و قلب خود دارند بھ ھر نامی باشد دارای

منظور از دل یا قلب یا روح یا وجدان انسان آن جایی است کھ انسان فرمان یا آگاھی عالی زندگی یا خط مشی        
موانع گوناگونی بر سر اندیشھ و عشق یا رسالت یا وظیفھ زندگی واقعی یا دانایی درونی خود را دریافت می کند البتھ 

ر ھر حال دست یافتن و اعتماد این آگاھی قلبی کار آسانی نیست و د. این دریافت ممکن است باشد یا باعث انحراف شود 

ھمان طوریکھ روشن است این آگاھی یا . اغلب احتیاج بھ راھنمایی دارد مگر این کھ راه ھای رسیده بدان روشن باشد 

گی کھ در بین دلھا یا قلبھای بشری جریان دارد کھ ھمان وجود الھی انسان است و در غیر قلب اندیشھ دلھا و آگاھی بزر

انسانھا وجود ندارد و فقط بھ انسان ھا مربوط است و در خارج انسان ھا در ھیچ موجودی دیگر وجود ندارد ، ھر کسی 

ھمین بیماری و بیچارگی . مار و بیچاره است کھ این وجود الھی را دور تر از روح و وجود انسان ھا تصور کند خیلی بی

روحی بعضی انسان ھای داعیھ دار الھی در طول تاریخ بوده است کھ در تصورات و پندار ھای خود خدا را بھ ھمھ جا 

کشانده اند و حتی دنیای دیگری بنام آخرت با تصورات بیمارگونھ برای خدا و انسان آفریده اند و تاریک و شلوغ کرده اند 

ھ خیال اینکھ بتوانند مشکالت و ترسھای بیشتری را حل کنند و این باعث شده وجود الھی انسان و خود انسانھا دچار ب

بدبختی ھای فاجعھ بار و عقب ماندگی ھای بسیار گردد کھ ما در این دین ھا با دستورات عجیب و غریب و اغلب منفی 

جریان دلھا را وسیلھ شعبده بازیھا و جن گیری ھا و غیره قرار داده اند  عده ای دیگر بوده اند کھ این آگاھی در. می بینیم 

  .             و از آن کسب زندگی دارند 

ھای فردی و جمعی را در اینجا ىـا و آرزوھبر آن نیستم کھ بخواھم ھمۀ مطالب مربوط بھ خدای مھر اندیشھ من ( 

ھدف من . رۀ ھمۀ امور در این زمینھ، بھ مجال بیشتری نیاز داردزیرا مطالعھ و جمع آوری اطالعات کافی دربا. بیاورم

امید وارم در آینده با کمک خبرگان . در اینجا شرح چارچوب این راه راستین و اشارۀ کوتاھی بھ راه خدای مھر نوین است

  ).ھر آنچھ مربوط بھ دانش و فرھنگ الھی راستین مھر نوین است گرد آوری و تدوین شود 

توان بھ نور خورشید تشبیھ کرد کھ ھمۀ موجودات زنده از آن بھ نحوی مىخداوند دانایی و اندیشھ بشری را            

نور خورشید قابل لمس است و در نتیجھ مثال خوبی برای توضیح وجود . توانند زندگی کنندنمىبرخوردارند و بدون آن 

جریانی الھی کھ در ای ما جریان دارد را ببینیم یا بشنویم ، خداست چون ما نمی توانیم قدرت و اراده خداوندی کھ در دلھ
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دل ما و در بین دلھای آدمیان جریان دارد بسیار عمیق و دور از دست رس است کھ رسیدن بدان اگر غیر ممکن نباشد 
و آنچھ در  ما فقط ناچاریم بھ آثار او در زندگی ما  و آثارش درتجریبات شخصی خود و دیگران .باید بسیار سخت باشد 

قلب و روح و وجدان ما جریان دارد و در احساس مسئولیت ما سنگینی دارد وجود خداوند را بشناسیم و بدان ایمان 

  . بیاوریم و قبول کنیم و در زندگی خود از آن کمک بگیریم 

و فقط در انسان ھا گوییم کھ اراده اش تمام زندگی موجودات زنده را در بر گرفتھ است مىما در اینجا از خدایی سخن 

یکی از بزرگ ترین اشتباه و خرافھ ھای انسانھای گذشتھ بھ جھت نیاز . وجود دارد و در خارج از انسان ھا وجود ندارد 

ھا و رفع ترس ھا و نادانی ھا این بود کھ خدا را بھ ھمھ جای غیر دست رس آدمی و بھ دنیای دور از ما و بھ کرات کھ 

بینیم و الزم داریم و وجود آن مسلم مىعمر ما محدود است، پس بھ ناچار بھ آنچھ . نده اند دست رسی بدان نداریم کشا

فکر واندیشھ با غریزه و عادت ھا و باورھا فاصلھ زیادی دارند و حتی در . است و سرنوشت ماست باید فکر کنیم 

واناتی کھ با غریزه و ارث زندگی دارند گیاھان کھ کھن تر از ھر موجود دیگر ھستند و حی. بسیاری موارد ضد ھم ھستند 
دارای جریان الھی مثل انسان نیستند ، اما دارای نیروی ھوشمندی ھستند کھ می توانند خود را در طی سالیان دراز 
برای رفع نیاز ھا و بقا ، مطابق شرایط ممکن خود را وفق بدھند ، فکر می کنم ھمین نیروی ھوشمند در گیاھان و 

سان بقدری تکامل یافتھ کھ نھ تنھا بھ فکر و عقل و ھوش بشری رسیده بلکھ باعث ایجاد جریان نیروی جانوران در ان
بنظر می رسد کھ کرات با نیروی اثر متقابل و حوادث و غیره ،  .الھی در دلھا و در بین دلھای بشری انجامیده است 

لھی ندارند ، از اینکھ جھان چگونھ بوجود آمد شاید ھریک با ویژگیھای خود دچار تغییرات می شوند و ھیچ گونھ جریان ا

اما آنچھ بدست انسان . مثل موجودات زنده کھ از تشکیل ژن یا رمز حیات و ترکیب و تحول جھشی بوجود آمدند باشد 

  .ساختھ می شود از آگاھی و خواست خدای فردی و جمعی است 

نیاز ھای خود خدایی را تصور می کردند کھ ھمھ کرات را خلق  در گذشتھ انسان برای رفع ترس ھا و نادانی ھا و        

کرده و بدان فرمان می دھد یا دنیای دیگری برای زندگی مردگان را تصور وقانون کرده اند یا ھزاران طرح و تفسیر و 

خرافات ھا و اما بھ موازات این خیال پردازیھا و . رسم و رسوم برای نزدیکی بھ خدا یا آمدن باران خیال کرده اند 

انحرافھای دینی این خداوند اندیشھ ھای نو در فرد و اجتماع نیز با وجود ھمھ موانع رشد و تکامل زندگی انسان بھ ویژه 

موانع بزرگ دگم دینی ، این دگر اندیشی راه خود را باز می کرد و این ھمان شکوفایی اندیشھای گوناگون و دانش بشر و 

ست کھ انسان را بھ رشد و تکامل و تمدن و آزادی رسانده است و بر موانع رشد اندیشھ ھا و آرزوھای پیشرو دل ھا بوده ا

اما ھنوز در بسیاری از جاھا مانند ایران این خدای تکامل و رشد زندگی با ( آرزوی ھای راستین قلبی پیروز شده است 

تماع را وادار می کند قدم ھایی در رشد و ھر چھ کھ فرد و اج). موانع اھریمن ضد الھی در جنگ و ستیز بسر می برد 
چون ھمھ این رشد بشریت بر دانش و دانایی . رفاه و توانایی و آزادی بشریت بر دارد از پتانسیل الھی انسانھا می باشد

ای اما این خد. استوار است بھ ھمین جھت از گذشتھ ھای دور خداوند واقعی را بنام نور یا مھر یا دانایی می نامیده اند 

خواھان دانایی و آزادی یا اندیشھ ھا ، قدم بھ قدم و در تی نسل ھا رشد می کند و دانا تر می شود یا بشریت را بھ دانایی 

  ...   ھر چھ بیشتر سوق می دھد 

کند بشناسیم و مىباید خداوند یا نیرویی را کھ برای تکامل و رسیدن بھ آزادی بیشتر انسانی در این دنیای ما حکمرانی  
ـا یا در دنیای دیگر نیست، بلکھ در دل ما و در ورای دل و جان ما انسان ھا ھبدانیم کھ خدا یک فرد  در کرات و آسمان

توانیم درک کنیم  و از وجود او مىبوجود آمده است وجریان یافتھ است و ما وجود او یا قوای حرکت او را بھ روشنی 



26 

 

دھد استفاده کنیم، باید بھ قدرت خداوند مىب می کند و بھ ما نشان در جھتی کھ خرد روشن و اندیشۀ و آرزوی ما طل
  .خود اعتماد کنیم تا از آن برخوردار شویم 

دو بعد است، یعنی خدای فردی یا جزء و خدای کل یا خودای جان  ما در اینجا از خودایی می گوییم کھ دارای             
این  .دھندمىیا جریانی از انرژی یا نور یا دانایی یا آگاھی را تشکیل  یاو خودای جانان ، این دو بعد، در مجموع شبکھ

و انعکاس اوست و آنچھ در  اندیشھ ھا و آرزوی ما خواستھ ھای اوست خدای جزء یا جان در دل ھای ما وجود دارد کھ

ان کل ، در ورای آن خدای جری. ماست  مھرداد من یا شما بھ شکل فردی قرار دارد کھ متصل بھ جریان کل است ھمان

ھندۀ آن ھمان ارتباطات عظیمی است کھ از دل ھمۀ دما و در بین ما و در دلھای ما جریان دارد کھ پایگاه آن یا تشکیل

باشد، قدرت او بیشتر تر ھر چھ این ارتباط دلھا یا رأی ھا قوی. است نور مھرگیرد کھ ھمان جانان یا مىمردم سرچشمھ 

ھمان دل یا روح یا جانی از آرزو ھا و اندیشھ ھا » مھرداد « پس . است » داوند مھر خو« این ھمان است و برعکس؛ 
و خواستھ ھای راستین یا نور درونی است کھ برخواستھ از دل تک تک انسان است کھ می تواند بھ ھر نوعی و بھ ھر 

ل ھای جمعی است و آرزو و ھمان نیروی در جریان دلھا بشریت و برخواستھ مشترک د» خداوند مھر « راھی باشد و 
اگر اندیشھ فردی کسی شامل مسئولیت خواستھ دلھا و آرزوی ھای مردمی . اندیشھ مشترک دلھا خواستھ ھای اوست 

البتھ  .ھر چھ بیشتری دربر داشتھ باشد از نیروی الھی بیشتری برخورداراست و حتی می تواند با معجزه ھا ھمراه باشد 

اد داشتھ باشیم کھ خواستھ ھای قلبی با خواستھ ھای عقل و آگاھی انسان ممکن است خیلی فرق این نکتھ مھم را باید بھ ی

غالب مردم از خواستھ واقعی دل خود آگاه نیستند یا بھ راه کار و قدرت خواستھ ھای دل خود یا اندیشھ خود در کوتاه . کند 

کاری کشیده می شوند یا مرتب بیقرار و سرگردان و در مدت یا دراز مدت خبر ندارند و ناخود آگاه بھ راھی و حمایتی و 

البتھ در بیان این حقیقت شامل کار غیر انسانی نمی شود و آن مسئلھ اش جداست و مربوط بھ عارضھ ھا و عقده ( فرارند  

این چقدر سرنوشت ساز است و ) خود شناسی ( در اینجا روشن است کھ شناخت واقعی دل خود ) . ھا و غیره می باشد 

  ... کار آسانی نیست و اغلب نیاز بھ تجربیات خود و دیگران دارد 

بھ ویژه در حیواناتی کھ از خود آگاه ( اگر خدایی را کھ در ھمۀ امور زندگی آدمی  و در حد بسیارکوچک در حیوانات  

حدود کنیم، آن گاه عقل و وجود و جریان دارد ، بھ اندازۀ یک جاندار مثل انسان م)  آموختنی بیشتر مغزی برخوردارند 

این مثال در بعد . دانیم و عمل می کنیم،  بخش عالی روح و جان ما یا خداوند استمىاندیشھ و وجدان و آنچھ ما حق 

ی از خواست و روح خداوند است و آن بخشی کھ ضد اندیشھ و راستی ذھن ما، یعنی اکوچک ھمان وجود خداوند یا رشتھ

اھریمن یا بدی ھای زندگی ، دشمن . ـاست و مانع آنچھ رسیدن بھ خواستۀ قلبی است ھھوای نفس و تردیدھا و ترس

ی با عمر محدود است کھ در اختیار عقل و اندیشھ اکالبد مادی ما وسیلھ. زندگی الھی و سعادت الھی و سبب گناھان است

لیت و رسالت و ھدف الھی زندگی را قرار دارد وباید با امکاناتی کھ خدا فراھم کرده بھ کمک اندیشھ الھی خود، مسئو

ً با ھر آنچھ در مورد چگونگی خدای راستی مىآن وقت . تحقق ببخشیم بینیم کھ در سطح عالم و در بعد بزرگ، این کامال

فقط در اینجا ارادۀ انسان در اختیار خود اوست تا با بینش وعقلی کھ دارد ھدف راستین یا رسالت . آیدمىگفتیم درست در 

اندیشھ قلبی زندگی خود را بشناسد و با موانع این راه مبارزه کند و تسلیم نشود و از خدا کمک بگیرد تا بھ ھدف الھی یا 

اگر ناکام شود  باید . زندگی خود کھ خدا در دل بشر نھاده است و انسان در ھر حال مجبور بھ رسیدن آن است، برسد

ای کاذب شیطانی فرار کند و ھمواره اسیر غم و ناکامی و ـھبرای خاموش کردن این خواستھ بر حق دل بھ سوی لذت

احساس گناه شود،  البتھ این غفلت و فراموشی ندای دل می تواند کوتاه شود ، زیرا خداوند با ھر آنچھ ممکن باشد بھ 
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آگاھی و زند تا بھ مى) اشتباه کاری تا حد حفظ سالمتی و زندگی ( دھد یا سیلی بیداری مىکند یا درس مىانسان کمک 

  . تجربھ و ھوشیاری بھ آن توانایی الزم را کسب کنیم  و بھ ھدف دل خود یا مھرداد دل خود بپردازیم و از راه نھراسیم 

توانند از یاری و دانایی قلبی یا الھی خود دست نمىتوانند اراده کنند و نمىـا کھ بھ عللی ھبرای آن دستھ انسان         

گیرند یا بدون یاری از دیگران بدان دست یابند یا دچار عدم اعتماد بھ خود و عدم رسی داشتھ باشند و و کمک ب

زیرا عقل و ھوش حکم می کند . خودباوری ھستند و بھ کمک نیروی الھی احتیاج دارند ، باید کمک دینی و اجتماعی شوند

ممکن بر پا کنند تا ھر یک بتوانند بھ ی آزاد و مرفھ با ھمھ امکانات اکھ ھمۀ مردم با ارادۀ گروھی بھ کمک خدا، جامعھ

خداوند مھر ھرگز نمی گذارد اندیشھ ھا خفتھ شود ، او راه نجات . رسالت الھی دل خود بھ نوعی جامۀ عمل بپوشانند 

اگر واقعا راه شکوفایی اندیشھ ھای دلھا بستھ و زندانی شود خداوند ناجی تعیین می . اندیشھ ھا را ھمواره آسان می کند 
  . کند

توانیم درک کنیم، ارادۀ مىاما خواستھ و ارادۀ خدا و قدرت خدا یا آگاھی چگونھ عمل می کند ؟ ھمان طور کھ            

این اراده و قدرت خواست الھی در . خدا و خواست و قدرت خدا ریشھ ھایش و منبع اش در دل تک تک افراد نھفتھ است 

یعنی مانند ارادۀ انسان در انجام خواستھ ای با صرف انرژی نیست، . بدیامىوجود ھر چیزی کھ در اختیار اوست تحقق 

گفتند کھ اگر مىاز قدیم . مثال گویای این امر در فرد و جمع فراوان است. پذیردمىبلکھ با ھمان خواست الھی تحقق 

تی وسایلش فراھم بینیم کاری با قدری استقامت و اراده بھ راحمىبرای مثال . شودمىچیزی خواست خدا باشد انجام 

اگر خواست جمعی با خواست خدا . در این کار خواست انسان با خواست خدا ھمراه بوده است. پذیردمىشود و انجام مى

مثال روشن برای خواست جمعی مردم و . پذیردمىھمراه باشد، ھر کاری ھر چھ قدر ھم کھ سخت بھ نظر بیاید، انجام 

وشنی دید کھ چگونھ دستگاه خفقانی شاه با تحریک کوچکی بھ حرکت در آمد و توان برمى ١٣۵٧دست خدا را در انقالب 

بیشتر با دست خود دستگاه ارتش و پلیس حکومت شاه کھ عقل و فکر خود را از دست داده بودند، باعث ریختن ھمۀ مردم 

گروگان گیری سفارت  بعد از انقالب ھم اتفاقات گوناگون مانند. ـا شدند و حکومت سرنگون شد ھخشمگین بھ خیابان

ـا و غیره  دست بھ دست دادند تا حکومت مکتب عدل برپا و حفظ شود ھـا و مکتبھآمریکا و حملۀ صدام  و تشکیل حزب

و مردم چالش بزرگ فرھنگی یا مانع واقعی آزادی و اندیشھ بر سر راه الھی خود را ببینند و با بیداری و شناخت واقعی و 

ھمان طور کھ ھمھ شنیده ایم خمینی و بسیاری از آگاھان بھ جریان . را از آن عبور دھند عزت ملی این گردونۀ آزادی
ی الھی بوده و اآن انقالب و در بر پایی و ادامۀ حکومت در این واقعیت ھم نظرند کھ آن جریان با دست حمایت و معجزه

د و خون داده اند بر این خواستھ مردمی کھ یک صدا در سرنگونی شاه فداکاری کردن. این سخن درستی بوده است 
بودند کھ با سرنگونی دستگاه خفقان شاه بھ آزادی و استقالل می رسند اما دیری نپایید کھ آن مانع اصلی و ضد آزادی 

و زندگی و عامل اصلی ھمھ بدبختی ایرانی یعنی دین و دین کاران و فرھنگ عدل خودش را آفتابی کرده است و این 
راه رسیدن بھ آزادی بوده است تا مردم ھرچھ زودتر این مانع بزرگ تاریخی خود را ھمھ بھ خوبی ھمان ھدف الھی در 

ببینند و بشناسند و یک صدا شوند تا راه عبور از این چالش بزرگ آسان و روشن شود و بار دیگر از حمایت پنھان و 
  ...برخوردار شوند )  کومتحمایت ھمھ مردم از دوست و دشمن در سرنگونی این ح( آشکار خداوند مھر 

اما . ـای الزم برای نجات از این بند بھ ظاھر سخت و ھزار سر را در ما قرار داده استھتوانایی پروردگار مھر ایران 

مردم ایران بجای شناخت حقیقی این چالش و منظور حکومت طبق معمول فرھنگ تاریخی مظلومیت ، تا کنون دچار 

  . ر شده اند سردرگمی و ذلت و خسارت بسیا
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کنند کھ بھ ضعف مىدانند کھ در ھمۀ کارھا مجبور است یا مجبورش مىآخوندھای دین عدل انسان را موجودی ضعیف 

ایی سرخود اذعان کند و بھ خدای نامعلوم و تاریکی و خود کامھ مکتب عدل متوسل باشد و ھمیشھ گریھ و زاری و نوحھ

انسان بھ اندازه اندیشھ اش نیرومند است و باید خود بھ یاری خدایی کھ در  کند در حالی کھ در اساس خلقت خدای راستین،

ـایی الزم را در خود ھدلش و در ماورای دلش جاری است راه تکامل آرزو و پیروزی خود را پیگیری کند و ھمۀ توانایی

خواستھ یا اندیشھ دل  ھر چھ این. بارور و شکوفا کند در این راه خداوند مھر بھ او مرتب فرصت و شانس می دھد 

برای آن دستھ . بزرگتر و خالص تر برای رسالت انسانی یا الھی باشد از فرصت و قدرت بیشتری برخوردار خواھد شد 

توانند از توانایی ذھن و استعداد خود در انجام رسالت خود بھره مند نمىاز مردمی کھ دچار مشکالت درونی ھستند و 

  .ھی اندیشھ خود یا خود باوری الزم است تا از توانایی الھی خود بھره جویند  شوند، ایمان بھ وجود قدرت ال

ھرجایی کھ شھور و آگاھی زنده خالق یا ھدایت گر است آنجا خداوند است یعنی تمام کرات و ھمھ تغییرات شرطی و 

  .طبیعی و حوادث فاقد وجود خداوند ھستند و غیرو 

  خدای آزادی ایرانی  - ٣                                       

ایرانی امروز، زیر سلطۀ حکومت عدل بازسازی شدۀ دوران وحشت و اسارت و غارت چھارده قرن گذشتھ           

او مانند ھمان دوره، از تنھا منبع زندگی خود یعنی از فکر و دانایی و اندیشھ خود دور مانده و بنابراین از حق و . است

شود کھ در مىوقتی فکر و اندیشھ بستھ شود، دانایی و توانایی و مسئولیت و دیگر اندیشی بستھ . راستی نیز دور شده است

شود یا جای خود را بھ اھریمن می دھد و انسان در ذلت و اسارت گم نمىاین صورت راستی یا حق تشخیص داده 

وحشیان بیرحم  بر روح و جان  سالھ از گمراھی اھریمنی کھ ١۴٠٠بھ ھر حال اول این گمراھی الھی بزرگ . شودمى

ھای مردم یا قوه الھی مردم تحمیل کرده اند و او را گمراه بھ دین اھریمنی کرده اند بیدار شده و بعد فکر ایرانی ، ذره ذره 

این جنبش بیداری با کمک . آزاد شده و بھ شناخت خود و سدھای راه و ھویت اصلی، نھ اھریمنی خود پی برده است

ز صد سال طول کشیده است و ایرانی اکنون با شناخت و طرد اھریمن است و شایستگی و قدرت خود را خداوند بیش ا

  .شناسد مى

ھمان طوریکھ روشن شده خواست الھی شکوفایی اندیشھ ھا است و اولین بستر الزم این شکوفایی رسالت انسان ھا ،  

ین اولین خواست خداوند مھر ایران برای حرکت گردونھ بنابرا. آزادی ھر چھ بیشتر از ھمھ بند ھای غیر انسانی است 

آزادی شناخت این چاه تاریک اھریمنی بوده است و او ھمھ فرصت ھا و راه ھای  شناخت این چالھ تاریک را برای ھمھ 

یک نمونھ ھمین دفتر است کھ اگر یاری و خواست خداوند نبود ھرگز بھ (فراھم و ضروری کرده یا کمک کرده است 

  ) .  رسید نمىا و بھ انجام اینج

شود با سرکوب اکثریت دچار اختالل عاطفی و خود باختگی و مىعاطفی بودن و سستی عزت ملی تحمیلی ما سبب 

ـا و تسلیم و بندگی شویم و رھایی از این ضعف کار آسانی نیست، اما ما از قوای خداوند قویتری برخورداریم کھ ھضعف

کند و ھر  راھی بھ مىچھ باور داشتھ باشیم و چھ باور نداشتھ باشیم، او بھ ما کمک . ند کمىکند یا معجزه مىبھ ما کمک 

اگر بھ این قدرت الھی کھ . گشاید ، اگر خداوند سختی می دھد برای آگاھی و عبرت است مىظاھر بن بست را برای ما 

از سایر  اقوام است ایمان و عزت داشتھ  در دل تک تک ما ریشھ دارد و بھ علت ھمان احساسات و اندیشھ ھا بسیار قویتر

            .باشیم ، ھیچ مشکل غیر قابل حلی وجود نخواھد داشت 
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و این کار ایران با کمک خدا تا زمانی است » کار ایران با خوداست « : ھمان طور کھ در عنوان این فصل آمده          
و بعد بھ آزادی و استقالل برسند و صاحب اختیار دل انسانی  کھ مردم اول بھ مسئولیت انسانی و ملی خود بیدار شوند

خود باشند یا قدرت دفاع  ملی و فردی خود را بدست آورند یعنی تا زمانی کھ مردم بتوانند از این زنجیر آھنی یا مانع 
کنند و صاحب دینی و تلقینی و فرھنگی یا زندگی مظلومیت و تسلیم پذیری ضد الھی را از خود و از جامعھ خود دور 

آیین الھی راستین یا دفاع ملی و آزادی و عزت شوند  و اندیشھ ھا و آرزوھای دلھا آزاد شود کھ بتوانند انتخاب کنند ، 
این ایمان بھ . تا آن زمان یا رسیدن بھ آن شرایط حکومت ملی یا مردمی بھ حمایت و معجزه الھی متمرکز نیاز دارند 

این اساس ھر . کار ھر کسی یا ھر گروه سیاسی کھ واقعا خواھان آزادی ھستند باشد  خودای مھر نجات بخش باید اساس

شود کھ خدای مىفرد یا گروھی در رسیدن بھ ھدف خود پیروز . تغییر و حرکت و نجات برای رسیدن بھ آزادی است 
شبکھ الھی بین دلھای مردم این نور الھی ھمان مرکزیت . مردم یا مھر  یا فروغ الھی را در اندیشۀ خود داشتھ باشد 
رسیدن بھ این نوع از حمایت الھی متمرکز و قوی دارای  .است کھ زمانی بھ حق یا بھ مصلحت بر دل کسی می تابد 

شرایط و ویژه گی خاص و زیادی است کھ کار ھرکس و ھر گروھی نیست یعنی ھرکسی با خواستن و عقل و حساب و 

شاید افراد و گروه ھای زیادی بر این گمان باشند کھ چون بنظر . ی یا خمینی شوند آگاھی نمی تواند امثال لنین یا گاند

را ھم با خود دارند، در حالی اینطوری نیست ) پشتیبانی دلھا نھ خود آگاھی جمیعتی ( دیدگاه فکری برحقی دارند، پس خدا 

رسیده ) الھی ( ن خواستھ دل و جان عموم الزم ترین شرایط برخورداری از حمایت الھی این است کھ از دل و جان بھ آ. 

باشید یا بھ درک و دریافت اندیشھ جلوتر و نو دست یافتھ باشید و دیگری اینکھ در این اندیشھ دل کامال پاک و خالص و 

مردم  بعد از ھمھ اینھا اگر بتوانید اندیشھ خود را بھ. درد مند باشید و ذره ای ناخالصی غیر یا امیال شخصی نداشتھ باشید 

افراد و گروھھای زیادی در داخل و خارج در مقابل . اعالم کنید آنوقت می توانید از خدا انتظار کمک داشتھ باشید 

کردند چون بھ بھ عقل دارای آگاھی و حق ھستند و از خدا انتظار کمک مىدیکتاتوری بیرحم و ضد انسانی عدل  فکر 

و دردمند نبودند یا خواستھ دلھای عموم را با خود نداشتھ اند یا نرسیده  در حالی دست کم در خواستھ ملی خود پاک. دارند

ـای ھدر این زمینھ، بین جریان. بودند بنابر این نتوانستند عالرقم خسارت و خون زیاد بر این غول شب پیروز شوند 

ی از دل و الھی یا مھرداد ـا در دل فردھمذھبی و ملی و مارکسیست یا ھر نوع اندیشۀ فرقی نیست، چون ھمۀ این اندیشھ

. اندیشھ پاک و خالص یعنی فقط برای مردم یا خدا مھر بودن است. است اما اگر آنکھ پاک یعنی ذره ای برای خود نباشد 

اغلب گروھھای مخالف حکومت عدل کھ بھ جنگ و شورش پرداختند فقط بھ ھمین دلیل عدم شناخت حکومت ، خود را 

ای مارکسیست، مجاھدین، گروھھای ملی و غیره ، اینھا اگر با دل جان نھ برای قدرت بلکھ قربانی کرده اند مثل گروه ھ

شناختند دست کم دچار خسارت بزرگ و گوناگون نمی شدند و این وضع مى برای ھمھ مردم بودند حداقل این حکومت را 

  .بدبختانھ ھنوز ادامھ دارد 

ھ این دنیا باید جھنم باشد تا مردم برای سعادت بھشت آن دنیا غنی و مبنی بر اینک« آیا خمینی با باوری ضد بشری عدل  

بر حق بود کھ دارای حمایت الھی شده و ھمراھی خداوند را کسب کرده بود ؟ آنچھ کھ روشن است او » خالص شوند 

د بھ قدرت دولت و آخوند ھا بایاندیشھ نو او و گروه آخوند ھای عادل این بود کھ ( دارای اندیشھ نو و خالص بوده است 
»  استقالل و آزادی« اما خواستھ مشترک ھمۀ مردم در انقالب رسیدن بھ ) .  حکومت برسند و اسالم عدل را اجرا کنند

استقالل و آزادی کھ خمینی و گروه آخوند ھای عادل می خواستند برای اجرای عدل یا برای آن دنیا بوده است . بوده است 

استقالل و آزادی خواھی مردم . رار شده است اما مردم خبر ندارند و خسارت زیاد می دھند کھ پیش از سی سال است برق

این . در آن انقالب برای این دنیا و زندگی بوده است کھ ھنوز بھ قوت خود باقی است و این خواست خداوند مردم است 

م از مانع بزرگتر و اصلی جعبھ سیاه خواستھ الھی مردم می بایستی ھم از سد و مانع حکومت شاه عبور می کرد و ھ
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برای اینکھ انقالب خواستھ الھی مردم از جعبھ سیاه بگذرد شاید تنھا راھش یا سریعترین راھش پیاده شدنش بوده . بگذرد 

بھ ھر حال خمینی شرایط این حرکت گام بھ گام خواستھ الھی مردم را با خود داشتھ و با حمایت قوی الھی ھموار . است 

سالھ ھنوز با آن ھمھ خسارت  ١۴٠٠حال چرا این خواست بزرگ مردم یا گردونھ آزادی مھر از مانع اصلی . ست شده ا

خمینی ھمھ . عبور نکرده است ، چون بخاطر فراھم نشدن ھمھ شرایط الھی بوده است کھ در این دفتر روشن شده است 

او در رسیدن بھ اجرای اندیشھ خود ، زمینھ و اعتبار  .شرایط انقالب تا اینجا را داشت کھ ھیچ کس و گروھی نداشتند 

توانست رژیم شاه را از سر راه بردارد و دیگر این کھ بھ مىقدرت اعتقادات مذھبی مردم و روحانیت را با خود داشت و 

اجرای دین عدل اعتقاد خالص و پاک و محکم داشت ، دینی کھ سدی بزرگ بر سر راه آزادی و دشمن آزادی و الھی 

مردمی بود و الزم بود بھ قدرت برسد و ماھیت اصلی و اھریمنی و دشمنی خود را آشکار کند ، بدین خاطر نور الھی بھ 

  . مصلحت بر دل او تجلی یافتھ است 

ی بودند، از گروھھای ترگروھھای انقالبی دیگری کھ بیشترین فاصلھ را با رژیم شاه داشتند و خواھان دگرگونی بزرگ 

شد و ایران برای مدت مىشد؟ نان و آب و مسکن و کار فراھم مىشدند، چھ مىر آنان بھ شرط اقبال موفق اگ. چپ بودند

توانست بھ نمىماند و ایرانی مىماند و مانع بزرگ آزادی یعنی دین عدل پابر جا مىطوالنی دیگر در جھان سوم باقی 

توانست با این سرعت حرکت کند و بعد از نمىانی یعنی گردونۀ آزادی ایر. عزت ملی و آزادی و رشد شایستۀ خود برسد

بنابراین خداوند بھترین فرصت را بھ ما داده . چھارده قرن بھ مرز آزادی ذھنی و فرھنگی و قدرت ملی بزرگ برسد

ـای زیادی کھ از جانب این حکومت بر سر ما آمده، بیجا نبوده است و سبب شده کھ حرکت بھ سوی آزادی ھخسارت. است

این بھایی بوده است کھ برای گذر از مانع بزرگ ضد آزادی با ریشھ ھزار خوردی سالھ می باید پرداختھ . شودتر سریع

  .شدمى

ین ویژگی اندیشھ خمینی ھرچند اھریمنی، مثل سلمان فارسی ، پاکی و خلوص و عشق و اعتقاد راسخ بھ اندیشھ ترمھم  
دل  بود ، او ذرھای از آنچھ در دل داشت و آن را تنھا راه سواد و ھمھ زندگی خمینی ھمان مکتب ع. و رسالتش بود
ھر چند ھمۀ مخالفان و . پنداشت انحراف نداشت و بھ راھی کھ انتخاب کرده بوده باور راسخ داشتمىراستین الھی 

روھھا و آیا این گ. ـار بود، زیرا از اسرار جریان یا فروغ الھی آگاه نیستندكقربانیان او می گویند کھ او یک جنایت

رھبرانشان چنین بودند کھ پیروز نشدند؟ آنھا با شناخت درست خواست دلھای انسان ایرانی و آثار شوم تاریخی مردم 

  ... کردندمىـای غربی و بیگانھ بود کھ بر آن تأکید و افتخار ھین دانش آنھا، شناخت مکتبترمھم. فاصلھ زیادی داشتند 

بلکھ این . مند و خواھان سعادت برای مردم و رھبری انقالبی، اکتسابی نیستاین عشق پاک و خالص و مقدس یا دل درد

چنین . پاکی و خلوص باید در ذات و جوھر انسان وجود داشتھ باشد و سپس طبق شرایط و بر اساس نیاز، آن را رشد دھد

ازچنین شرایط ھایی بھ عبارت دیگر خدا کسی را کھ . کندمىشخصی بھ میزان نیاز عموم ستارۀ اقبال نیز دریافت 

گزیند و بھ عبارت مىبرخوردار باشد در ھر دوره برای حرکت گردونھ آزادی از موانع ھا و دیو اسارت اندیشھ ھا بر

دیگرھدایت و حکومت خداوند بوسیلھ اندیشھ دلھای پاک اشخاص بھ خصوص راه آزادی و تکامل زندگی انسان ھا را بھ 

  . پیش می برد 

فکر می کردم کھ تنھا من این راز بزرگ فروغ الھی افراد تاریخ ) نویسنده ( بل تا چند ماه پیش من از حدود بیست سال ق 

در منابع باستانی ایران برخورد کرده بودم اما ھیچ فکری نداشتم تا » فر و فروغ « ساز را کشف کرده ام البتھ بھ کلمھ 

سیدم و بھ نحوه آن فکر کردم و دریافتم کھ باید درست باشد اینکھ مثل دیگر دریافت ھای حقیقت خودم در واقیت ھا بدان ر
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و نوشتم تا اینکھ چند ماه پیش در گفتار فردی و در اینترنت بھ مقولھ کاریزماتیک ماکس وبر برخورد کردم کھ این عزت 

ھایم در این نفس و یقین مرا بیشتر کرده است و بھ خود گفتم ای کاش زودتر بھ این فلسفھ برخورد می کردم و شک سال

  .مورد برطرف می شد ، ھرچند کشف ماکس وبر و من فرق بسیاری دارند 

  خوداوند مھر و مھرداد-۴                

خوداوند جان و روح یا دل ما کھ خواستھ ھایش اندیشھ و آرزوی ما است جریان تکامل راستین و رستگاری در             

ش در دل ماست و از اما برای اینکھ بھ خودای مھر خود کھ یک نقطھ. یگاه داردھمۀ انسانھا در دل و ھستھ ھر آدمی پا

ماست دسترسی داشتھ باشیم و از قدرت آن استفاده کنیم، باید خود را بشناسیم و استعداد خود را کھ او در دل ما نھاده 

اعتماد خالص داشتھ باشیم و از غیر کشف کنیم و بھ وجود نیروی او در خود و در ھمھ جا و ھمۀ کارھا پی ببریم و بھ او 

چون . ـای انسانی خود برسیمھتوانیم در پناه او بھ ھمۀ خواستھمى. او یعنی اھریمن دروغ درون و بیرون دوری کنیم

اگر شایستگی بیشتری داشتھ باشیم و در آن آرزو پاک و . خواستۀ انسانی ما ھمان خواستۀ خدای مھر یا روح ماست

یا جان جانان کھ در ) مھر ( توانیم از حمایت خداوند کل مىبرخوداری از قدرت دل یا مھرداد خود ، خالص باشیم غیر از 

  .ـا از دوست و دشمن جای دارد و جاری است ، برخوردار باشیم ھماورای ما یا در بین ھمۀ دل

رسوم ارتباطی ندارند جز ھمان طور کھ روشن است، این خدای جان ما و آن خدای جانان کل با دستورھای دینی مذاھب م

ھر . یک سری ارتباطھای سمبلی کھ از ادامھ نسل بھ نسل دین ھا از صدر پیدایش یک اندیشھ دینی ایجاد یا تقلید می شود 

دل اندیشھ مند نو بھ ھر نوعی از دینی و علمی و اکتشافی مختلف در صدر خود الھی یا مھری ھستند و بستھ بھ اینکھ چھ 

  .    ز دلھای مردمی باشد بھ ھمان اندازه با قوه الھی ادامھ پیدا می کند و جاری می شود اندازه الھی یا ا

را بھ ھر نامی و بھ ھر شکلی برای تمرکز و مراقبھ بخوانی، فرقی ندارد ، چھ ) نھ خدای تصوری مذاھب(خداوند          

ھر طوری کھ دوست داری . و خدای کل ندارد با زمزمھ ھا و چھ حرکات مختلف ، فرقی بھ حال راستی دل یا خدای جزء

و راحت ھستی و با آن می توانی تمرکز یا خلوت کنی و صدای او را بشنوی و درک کنی ، خداوند تو برای توست دیگر 

التماس نمی خواھد ، ھیچ فرقی برای خدا ندارد تا بھ ھر شکلی بخواھی بدان دسترسی داشتھ باشی از قدرت آن برخوردار 

انش امروزه راه راحت دست بابی بھ قدرت دل و ماورای دل را روشن کرده است کھ می شود در این دین مھر د. شوی 

بعضی از مراسم و سمبل ھای ملی و مذھبی کھن ما کھ از گذشتھ ھای دور بھ ما رسیده و نیز از مراسم . برگزیده شود 

سی بیشتر و راحتر و ساده تر بھ قوه و شناخت الھی مذھبی و ملی درملت ھای گوناگون دیگر کھ راه انسانی برای دسر

  .       وجود دارد و راه درستی می تواند باشد برای نزدیکی بھ قدرت الھی می توان بکار گرفت  

ما با این عمر کوتاه در مقابل خدا آن جان جانان چھ ھستیم کھ ستایش یا  سرزنش یا طرز پوشاک و خوراک و         

آنچھ خدای مھر از انسان می خواھد ھر کاری و چیزی کھ باعث . حرکات و زندگی ما کاری و جایی پیش خدا داشتھ باشد

اندیشھ ھای بشریت در فردی و جمع بشود ، این ھمان رستگاری پیشرفت و تکامل توانایی و آزادی انسان و شکوفایی 

مسئولیت و آزادی و استقالل انسانی فردی و جمعی برای رشد و تکامل زندگی از نیاز ھای . زندگی یا الھی می باشد 

است و اساسی و اولیھ راه الھی بشر می باشد یا ضروری ترین زمینھ شکوفایی آرزوی دل ما و رسالت و وظیفۀ الھی م

این اراده و اجبار الھی بشر است کھ باید جامعھ بسوی تکامل و یا تمدن جلو برود  و سرانجام ھر زندگی باید کامیابی و 

خواست خداوند مھر ھمان خواست فرد و جمع مردم است و قدرت خداوند نیز از قدرت فرد و جمع  .سر بلندی باشد 
ن با شناخت خداوند خود پی بھ قدرت فردی و جمعی خود می برد و می انسان سرچشمھ و قرار دارد ، بنابر این انسا



32 

 

تواند خواستھ ھای انسانی خود کھ الھی است را بھ راحتی بھ پیش ببرد و بھ ماموریت الھی خود موفق شود ، در این 
رش این را راه مسئولیت انسانی و ملی شرط اساسی این پروسھ است کھ ھر انسان بھ راحتی می تواتد با فکر و شھو

  . تشخیص دھد و ضرورت آن را درک کند و عمل کند 

توان بھ طور خالصھ گفت ھمۀ کارھای انسان زیر فرمان مىشود، اما مىدر مورد خداوند بسیار نوشتھ و گفتھ           

خواھد، مىا دھد یمىخداوند ھمیشھ بھترین کار را برای انسان انجام . گیردمىخداوند اما بر اساس لیاقت انسان صورت 

. بخشی از آن خواست خداوند است برای رسیدن انسان بھ منزلگھ خواستھ روح و آرزو است: اما کار خدا چند بخش دارد

بخشی از آن، حکمت و مصلحت خداوند است کھ ھدف از آن پند دادن و عبرت گیری و پیداکردن راه الھی خود است کھ 

آخوند ھاست ، حکمت و مصلحت و عدل مکتب آخوند ھا برای  این درست ضد مکتب( ممکن است تلخ نیز باشد 

بھ ھر حال اگر انسان با آرامش، سالمت ، دانایی و توانایی و با اتکا بھ خدای دل و ) . تصورات دادگاه عدل آن دنیا است 

د بود و اگر در ماورای خود زندگی کند، قوای بیشتری برای جنگیدن با موانع راه رشد شکوفایی خود و جامعھ دارا خواھ

شود کھ اگر این کوتاھی و فرار مىضعف و ترس و پریشانی زندگی کند، حکمت خدا یا پند و درس و عبرت شامل حالش 

یا ھر نام (در مجموع خدا یا طبیعت یا شبکھ انرژی . از وظیفۀ خدای دل تکرار شود، زندگی سراسر تباھی خواھد بود

دھد، چھ معتقد بھ خدا مىان الزم باشد از توانایی و لیاقت و ظرفیت بھ او ھر چھ  برای تحقق آرزوی دل انس) دیگری

باشیم و چھ بھ خود متکی باشیم کھ باز ھمان اتکا بھ جوھر خود یا خدای خود خواھد بود و اگر ھم بھ خدای کلی یامھر 

  . راستین پناه داشتھ باشیم بسیار بھتر خواھد بود

  مذاھب مرسوم و مکتب مالھا رسم ھای - ۵                       

مذھبیون جھان، خدا را بھ شکل ارباب و صاحب جھان  مثل یک فرمانروای خودکامھ بھ تصور در آورده اند کھ          

ند و فرستاده کھ اغلب این دستورھا ادر باالی آسمان نشستھ است و برای نزدیکی انسان دستورھای عجیب و غریب ساختھ

تازه اغلب این دستورھا از روی تقلید یا کینھ یا از بیماری پسیکوز . است، مثل دین مالھا و غیره گمراھی و ضد راه الھی

مثال مالھا نشستن بھ دور سمبل آتش را . یا رقابت یا بھ منظورھای دیگر ساختھ شده است) مثل صحبت با خدا در غار ( 

آیا تمرکز در حال نشستھ روبھ روی آتش بھتر . نندگمراھی و گشتن دور یک مکعب سنگ سیاه کعبھ را خانھ الھی می بی

بھ است یا دور یک سنگ گشتن کھ در دین سابق عربھا یکی از بت ھا سنگی و سنگ پرستی بوده است ؟  در حالی کھ 
آتش فاضل ترین و شریفترین عنصر ھستی است ، « نوشتھ سھروردی فیلسوف مقتول ایرانی بدست عربھای تیره مغز 

ور بودن است در نور بودن مشابھ عالم اعلی است و حرکت بھ باال و حرارتی کامل دارد و بھ طبیعت شرف آتش بھ ن
البتھ ھمۀ این دستورھای دینی و مراسم مرسوم، تلقینی .   »...حیات نزدیک تر است و در ظلمات از آن استفاده می کنند 

ا از راه شرط تلقین است و خود ذھن دارد این کار و شرطی است و عمل بھ آنھا برای رسیدن بھ آرامش یعنی رفع ترسھ

ھمھ عقیده ھای مذھبی رایج برای رفع یا کم کردن ترس  .کند و ھیچ ربطی با خدای واقعی و نیروی الھی نداردمىرا 

است ، این ترسھا شامل ھراس و اضطراب و ناامنی ھا و نا امیدیھا و تھدید ھا و غیره است ، علتی کھ این دینھا بدون 

ھیچ شناخت با خواب و خیال ، قدرت خدایی را بھ کرات برده اند و صاحب و خالق کرات و آسمانھا و باد و باران کرده 

اند ھمھ برای رفع ترس بوده است ، مثل ترس از خشکسالی یا زلزلھ ھا و بیماریھا و غیره کھ از قدرت انسان خارج بود 

نکتھ اساسی در این گفتار . القی ھستند یا نیستند باید با دانش ثابت شود ، اینکھ کرات و کھکشانھا دارای چھ خدایی یا خ
این است کھ اھل دین و دینکاران مرسوم بھ وسیلھ خدای تصوری و ساختگی خود فقط جھت دفاع و حفظ  زندگی ثابت 

اینھا است و دیگر  ھمراه با فقر و ذلت مردم استفاده می کنند در حالیکھ قدرت و خواست خدا راستین خیلی فراتر از
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 . اینکھ این دین ھای تلقینی نسل بھ نسل مانع بزرگ راه الھی یا خواستھ خدا راستین یا شکوه فایی ھای انسان ھستند 

بدتر از این ھا در مکتب آخوند ھا ھمھ کار ھای کوچک ابتدایی کھ بھ آسانی در توانایی انسان است را می خواھند از 

و انسان را بھ ضعیف ترین موجود مظلوم فرھنگ سازی کنند کھ این درست بر ضد راه الھی توانایی انسان خارج کنند 

است  ، مثال سردر ھر بنای کوچک و ساده دولتی یا عمومی شامل بلوک و سیمان کھ بعد از سالیان درست می کنند 

الن امام و امام زاده ساختھ شده تابلوی درشتی نصب می کنند مبنی بر این کھ این بنا بھ خواستھ و ھمت و قوۀ خدا و ف

  .   است و مانند این در ھر کار مصلحتی یا غیر عدلی دیده می شود 

یکی از مراسم دین عدل مالھا کھ امروزه بھ اوج خود رسانده شده است، رفتن مردم پریشان و دردمند بھ پای قبر          

اری زیاد و در نھایت مظلومیت است ، بعد طبق رسم کھن در امام یا  امام زاده ھا و حاجت خواھی ھمراه  با گریھ و ز

ھنگام خواب بعد از زاری زیاد یا در خوابگاه در جوار بارگاه قبر در انتظار این ھستند کھ امام در خواب ظاھر شود و 

ند اداشتھبینند کھ امامی را کھ تصورش را مىبعضی از این دردمندان در خواب خود . دستور دوا یا حل مشکل را بدھد

آن وقت، فرد . گوید امام آمد و مرا شفا دادمىشود با خوشحالی مىیده ، بیدار دوقتی خواب. ظاھر شده و چیزی گفتھ است

بسیاری با نذر و خرج زیاد بدون . شودمىکند و اگر خوب تعبیر کرده باشد مشکلش حل مىآن دستورھا را موبھ مو اجرا 

شود و از امام یا امام زاده مىکنند کھ معجزھای مىتقادات و اجرای این رسوم فکر گردند، این مردم با این اعمىجواب بر

بلکھ این . در حالی کھ این طور نیست  و ھیچ دست امام زاده و غیره در کار نیست. گیرندمىکھ از جانب خداست، شفا 

حالی کھ خودآگاه ما از آن خبر  یعنی وقتی دل ما، دوای درد یا راه حل مشکالت روحی را بداند، در. کار دل فرد است

( نداشتھ باشد، برای اینکھ ما آن راه حل را با جان و دل قبول کنیم و ایمان داشتھ باشیم و عمل کنیم ، این قدرت دل 

کند تا ما مىراه حل را از زبان شخصی کھ در زندگی بھ او ایمان و اعتماد یا اعتقاد داریم، در خواب نمودار ) مھرداد 

اگر ما بھ جای امام زاده ھا از پدر یا مادر یا کسی کھ دوست . گویندمىنیم کھ بھ این حالت، خواب خویشتن نیز اجرایش ک

کند و ھیچ فرقی مىو اعتمادش داریم و حرف ھای او را اجرامی کنیم  این دل  ما از شخصیت و گفتار اینھا استفاده 

ھای حکومت سبب شده ىـازسیغ و ھدایت و امام زاده سازی و زمینھاعتقاد شفادھندگی الھی این قبرھای مقدس و تبل. ندارد

کھ اغلب مردم دردمند و فقیر با دردھایی کھ ذھن چارۀ آنھا را ندارد، سالی چند بار با سختی بھ زیارت بروند و سرخورده 

  .   تر برگردند

ھ ویژه در قانون مکتب آخوند ھا است کھ ین پندارھای دینی،  باور بھ آن دنیا یا بھشت و جھنم بتریکی از بزرگ        

شود عدۀ بسیاری بھ چیزی مىکنم کھ چگونھ مىمن تعجب . تمام ھستی ایرانی را فدای این خرافھ ضد انسانی می کنند 

امروز عده ای بھ نام آخوند،  زندگی و ثروت ملی مردم را قبضھ . ی برای آن نیستاباور داشتھ باشند کھ ھیچ سند و نشانھ

ترسند بھ مردم بگویند و روشن کنند کھ این جھنمی کھ مىآنھا . دھندمىد و دنیای بھشت دیگر را بھ مردم وعده ناکرده

ند، برای رساندن مردم بعد از یک عمر زندگی اھریمنی و مرگ ذلت بار رفتن  بھ بھشت در آن دنیاست کھ ادرست کرده

ند چون انسان از سوی خدا موجود برتر و با شھور آفریده در مکتب اسالم آخوندھا می گوی. سراسر زیبایی و نعمت است

شده آنوقت از سوی هللا دارای این وظیفھ گشتھ کھ دستور فرستاده برای رستگاری در بھشت دنیای دیگر را بعد از مرگش 

ول شود و در درک کند و عمل اسالم ناب یا آنقدر زندگی فالکتبار و مظلومیت از این زندگی را بکشد و اگر در امتھان قب

دادگاه هللا آخرت برنده گردد بھ بھشت می رود کھ ھرچھ بخواھد برای ھمیشھ برخوردار می گردد و کلی روضھ ھایی 

دیگر در مورد آن آخرت کھ تمامی ندارد بدون اینکھ ھیچ دلیل و مدرک و نشانھ ای برای آن ھمھ روضھ و حدیث و 

وند ھا این را از خود نمی پرسند کھ این بشر یا حیوان برتر و با آن عقل و روایات و آیات در این پندار باشد اما این آخ
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شھور و دارای میلیارد ھا سلول مغزی کھ خدا بھ او داده می تواند برای یک پندار و نظر کھ بھ تقلید از سوی کلھ ھای 

کند و زندگی نقد خود را فدای آن  منزوی گسترش یافتھ است و بدون ھیچ دلیل و نشانھ ای کھ ثابت کند و قانون باشد باور

کند یعنی مانند حکومت سید مالھای تروریست و تیره مغز ایران کھ ھمھ دارایی  و ھمھ ھستی و ثروتھای نفتی و غیره را 

نثار بیگانگان دشمن ایرانی کند یا نابود کند و در چاه بریزد و با فالکت و اسیری و درد این زندگی را تا مرگ ذلت بار 

د کھ می رود بھ بھشت آن ھم با با ھفت خان رستم اگر قبول شود و این دستور هللا را چون نمی توانند آشکار کنند طی کن

چون می دانند کھ ھیچ عقل سالمی این را قبول نمی کند پس با فریب و نیرنگ بزرگ  پیچیده و جنایات گوناگون بر این 

خواستھ ھمیشگی آخوند سید علی رھبر ( ند و دست بردار نیستند مغز تیره تاکید و عزت و سماجت و و قاطیت می خواھ

  ) .مالھا یا راه امام اسالم ناب 

این طور کھ روشن است، نخست بھشت و جھنم ، نوع زندگی بد یا خوب در این دنیا  بود؛ یعنی ھر کس کار نیکو انجام 

زمان مرگ خوشحال بود و لذت می برد مانند آنچھ بھ  داد یا بھ انجام اندیشھ الھی یا انسانی خود موفق می شد آنوقت تامى

بھشت نسبت می دھند ، این حقیقت است  و بر عکس کسانی کھ کار بد انجام داده اند یا در اندیشھ انسانی خود موفق نشده 

بعد از یکی از مھم ترین مزیت ایمان بھ بھشت رسیدن . اند ھمواره تا زمان مرگ در عذاب ھستند یعنی در جھنم ھستند 

بھ این موضوع پی بردند کھ اعتقاد اى بعدھا عده. مرگ ، نترسیدن از مردن و بھ مرگ زدن یا انتحاری کشتن خود است 

بنابراین طی زمان .  شودمىبھ بھشت و جھنم بعد از مرگ، سبب زندگی و ھمزیستی بھتر مردم و کاھش دروغ و ستم 

بھ ھر حال ما دنیایی دیگر . جھنم در دنیای دیگر اختراع یا تصور شد  این پدیدۀ فکری در ھمھ جا ریشھ دواند و بھشت و

اینکھ خداوند بھ ھمۀ موجودات از جملھ تر از ھمھ مھم. نداریم، جز دنیایی کھ با تصورات و خیاالت درست شده باشد

ستم از سوی ھم نوع  تواند بھ راحتی از ھر گونھمىانسان ھمھ نوع ابزار دفاع فکری و فیزیکی داده است، بھ طوری کھ 

شود کھ آن کس یا مىاگر کسی یا قومی بھ کس یا قومی دیگر ستم کند بھ سزایش نرسد ، بھ راحتی روشن . خود دور باشد

بنابراین . قوم ستم دیده، از نیروی فکری و فیزیکی یا نیروی جمعی یا الھی خود برای دفع ستم استفاده نکرده است

گناه است و خداوند برای آن جھنم  و برای این مظلوم ، بھشت بىکار و این ستم دیده توان گفت کھ آن ستمگر گناھنمى

شود کھ فقط تلقین و تصور بھ چنین دنیایی مىـای دیگر ثابت ھبر اساس این دلیل روشن و بسیاری از دلیل. کندمىمقرر 

ی سختی بھ وجود آورد کھ فراوان در دیگر چقدر می تواند پدیده ھای گوناگون فاجعھ بار و ضد انسانی و موانع ضد الھ

  ...تاریخ داریم کھ یک نمونھ بارز  آن ھم در جریان این عصر ھمین جعبھ سیاه ایران یا حکومت عدل است  

کھ در مقام روحانی گمراه شده اند و زندگی راستین دنیا و  زاھدان در شعر حافظ و دیگران ھمان کسانی ھستند      

ضد الھی می بینند و می خواھند  از دنیا کنده شوند و مالھایی کھ ریاکارانھ بھ مردم می گویند  زیبایی را حقیر و پست و

کھ این زندگی راستین انسانی کناره بگیرید و خود را بھ زندگی کثافت و زشتی و ذلت و جھنمی بسپارید اما وقتی بھ 

دان کھ می خواھند فرشتھ باشند و از گناه بری خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و کسانی از این آخوند ھا و زاھ

.  در نظر زاھدان ھر چھ علم دانش انسانی شیطان و گمراھی است . باشند عاقبت از ھر ابلیسی بدتر از آب در می آیند 

ا ھستند و دیگران کسانی کھ بھ آن دنیا یا بھشت و جھنم اعتقادی ندارند یا بھ آن بی اعتن رندان و حلقھ رندان در شعر حافظ

خراباد در شعر حافظ  منظور دنیایی کھ بوسیلھ زاھدان ریاکار خراب .  و می خواھند از این زندگی  نقد استفاده ببرند 

حافظ از اینکھ این آخوند ھای ضد زندگی دنیایی مردم را بھ بیچارگی و زندگی پست و حقیر و بی دفاع سوق . شده است 

آخوند خمینی و مطھری و . ر مغان و پیر مغان یا خرابات مغان روی می آورد می دھند می نالد و بھ می خانھ و دی

بسیاری از آخوند ھای ریش دراز و سفید کھ شعر حافظ را درک نمی کنند آن را بھ نفع خود و بر ضد اصلش بکار می 
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کنند ، فکر می کنند برند و از رند و حلقھ رندان شعر و روضھ اھریمن برای گمراھی و نابودی زندگی مردم سرھم می 

منظور حافظ از رندان ھمان دیوانگان مجھوالت آخرت ھستند ھمانطوریکھ سلمان فارسی و سلفش خمینی و آخوند ھا 

عادل می خواستند و بوده اند و ایران را بھ کام فاجعھ ھای بزرگ نابودی در طول چھارده قرن سرنگون کرده اند و دست 

کایت از ضعف و تنگنای ذھنی و شھوری است کھ نمی توانند بدون آن باورھای اھریمنی بردار ھم نیستند و ھمھ این ھا ح

  .   زندگی کنند 

  مھر و مھرداد  ، اھریمن ،  دروغ و فریب و خیانت یا پیمان شکنی  -۶                      

  انسانی در طول تاریخ علوم ھای اندیشھ ھای مارکسیسم ، نازیسم ، فاشیسم ، آخوندیسم  و ھمھ اندیشھ ھا در رشتھ     

رد ، مختصری از نظریھ ھای علمی در مورد جایگاه االھیات انسان و ماورای انسان از              ِ در بخش اول جم ک

ھمانطوریکھ بسیاری از دانشمندان اھل این رشتھ نیز تایید کردند غیر از بخش . ضمیر ناخود آگاه و ماورای آن آورده ام 

ن انسان کھ شامل اطالعات و عقل و سیاست ماست ، آن ضمیر ناخود آگاه انسان را شامل دوقسمت دانستھ اند خود آگاه ذھ

، یک قسمت آن بخش عالی و برتر یا فرامن یا وجدان انسان است کھ می توان این بخش را جدا از ضمیر ناخودآگاه 

ن بخش زیرین جایگاه تلقین ھا و عادات ھای بد یا ای. قسمت دیگر بخش زیرین و تاریک یا ھر نام دیگر است . دانست 

خوب و باورھای مذھبی و خوی و خصلت و مرکز ترسھا و نفرت ھا و کینھ ھا و خشم ھا و انواع احساسات در رابطھ 

 با آن و جایگاه اختالالت عاطفی و غیره است و ناخود آگاه با انواع راه ھا اثر و تلقین می پذیرد و بھ گونھ شرطی و تا

آنجایی کھ در مقابل خود آگاه می تواند بھ گونھ خود کارعمل می کند و می تواند نقش مثبت یا منفی بسیاری در رفتار و 

زندگی فرد و اطرافیان او داشتھ باشد ، مھم ترین وجھ این بخش زیرین ضمیر ناخود آگاه ھر چھ ھست شخصی و انگیزه 

تنھا بر رفتار و کردار و خود آگاه شخص اثر دارد بلکھ اینطوریکھ این بخش نھ . شخصی است و در شخص عمل می کند 

روشن است بر ساختار بخش عالی یا ایده و اندیشھ شخص ھم اثر گذار است ، بھ ھر حال آنچھ محققین در مورد ضمیر 

نسان شامل ھمین ناخود آگاه تعریف کرده اند باید شامل ھمین قسمت باشد و منظور ما در این دفتر از ناخود آگاه ذھن ا

قسمت است و آن بخش عالی را باید از ضمیر ناخود آگاه جدا دانست ، چون آنچھ روشن است مانند ضمیر ناخود آگاه 

زیرین یا تاریکی کھ تعریف شده نھ تلقین می پذیرد و نھ با تلقین عوض می شود و نھ بگونھ شرطی عمل می کند و نھ 

  . صی دارد و تا زمان مرگ اگر جامھ عمل نپوشد از بین نمی رود و غیره تسلیم و سرکوب می شود و نھ محدوده شخ

آن بخش عالی و ایده ال و برتر و وجدان یا دل انسان کھ جایگاه ایده ھا و اندیشھ ھای الھی  و راه حل ھا و آرزوھا و 

نسان ھا می باشد یعنی آنچھ ا مھرداد ھدف ھا و استعداد ھا است ھمان روح و جان انسان و پایگاه الھی انسان یا ھمان

انسان ھا آن را بھ حق و راستی می دانند و می توانند ندا و احساس آن را بفھمند و حس مسئولیت کنند یا در خلوت ازغیر 

ین اندیشھ ھا از مسئولیت ھای انسانی بر می خواھد و در حد مسئولیت شدید یا دردمندی برای دیگران و ا. دریابند 
ھرچھ مسئولیت فرد بیشتر باشد قدرت الھی . بزرگ تر و ھمراھی قدرت الھی گسترده تر می انجامد جامعھ بھ اندیشھ 

این پایگاه الھی انسان است کھ بھ شبکھ بزرگ الھی کھ از ھمھ  .در انجام و جامعھ عمل پوشانده آن اندیشھ قوی تر است 

ھ وجھ اشتراک و مسئولیت مھرداد ھا در آنچھ جامعھ پایگاه الھی انسانھا را شامل است ، وصل و در ارتباط است ، ھر چ

ای بھ حق و راستی می پندارد بیشتر و قوی تر باشد این نیروی شبکھ الھی جمع افراد کار و خواست بزرگتر و غیر قابل 

استھ و خو. نامیده شده است  خداوند راستین است کھ بھ خداوند مھراین شبکھ الھی ھمان . تصور را می تواند انجام دھد 

اراده و قدرت خداوند مھر ھمان خواست دلھای جمعی است کھ می تواند از ھمھ طرف با ھر عقلی و حسابی بھ شکل 
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مثل انقالب ھا و اکتشافات و تغییر ( گوناگون چھ صلح آمیز و چھ با جنگ آن خواستھ خداوند مھر دلھا را بھ انجام برساند 

وانایی و آزادی کھ  گام بھ گام با دانایی و توانایی دلھای جمعی پیش می رود بنیادی جمعی جھت پیشبرد تکامل و رشد و ت

نتیجھ و اھمیت مھم دیگر این است کھ خود را باور کنیم کھ صاحب چھ نیروی الھی عظیمی ھستیم ھرچند در عالم  ) .
. درک برسیم و ایمان بیاوریم حس بھ طور مستقیم نمی تواند بھ ما بگوید و ما باید با قدرت فھم درونی و بیرونی بدان 

این وجود خداوند در دلھا و جان ھا شامل این حساب و کتاب و فکر و آگاھی خود آگاه و ناخود آگاه نیست کسی نمی 
تواند بھ عمق وجود بزرگ آن در دل خود و دلھای آدمی بھ طور کامل پی ببرد مگر این کھ از آثارش وجود عظیم او را 

د بسیار پیچیده و گسترده در دل ھا جریان دارد کھ در بسیاری مواقع انسان را دچار انواع رنج وجود خداون. درک کند 
ھا و دیوانگی ھا می کند و این وجود ھمان عشقی است کھ اگر بھ قدرت او درک و ایمان و باور نداشتھ باشیم و آنچھ 

ی مثال انسان در خوابی خویشتن می بیند کھ برا. او از ما می خواھد سرپیچی کنیم دچار عذاب درد ناکی خواھیم شد 
صاحب گنجی شده است اما در عالم بیداری ھیچ حس و درکی بدان ندارد و این نشان می دھد کھ این انسان چقدر از 

   .وجود جریان الھی دلش بدور و بیخبر است 

بد در ھنگام رشد جسمی و ذھنی طبق  در این گفتار یاد آور شدیم کھ در ناخود آگاه انسان ھمھ نوع عادت ھای ھای نیک و

این عادت ھا شامل ھمھ نوع فرھنگ و مذھب و . شرایط خانواده و محیط می تواند القا شود و طبق شرط خود عمل کند 

کینھ ھا و عقده ھا و ضعف ھا و غیره کھ در شرایط محیط بر ناخود آگاه ذھن نقش می بندد نھ تنھا بر ایده و اندیشھ یا حق 

ر دل و مھرداد در جھت رشد اثر می بخشد بلکھ می تواند بر شکوفایی ایده و اندیشھ دل اثر مثبت یا منفی داشتھ و باطل د

ایجاد اثر منفی و مانع و اختالل وقتی است کھ این القا ھای خود کار با خواستھ یا ایده دل و آمال انسان ھماھنگی . باشد 

ھا بسیار دیگر در بیرون و جامعھ مشکالت سر راه شکوفایی یا رسانایی  ندارد ، مانند ترس ھا از مانع درونی و مانع

این نوع مانع ضد انسانی جامعھ و ضعف ھای درونی کھ سد راه رشد بشر یا شکوفایی ایده ھا و . اندیشھ ھا می باشد 

اھریمن اندیشھ ھا و چون  اھریمناندیشھ ھستند بنام پدیده ھای شیطانی یا اھریمنی یا عوارض اھریمنی ھستند نھ خود 
خود را ظاھر یا بھ عمل می ) بنام رشد و آزادی ( و در پوشش مھر  ایده ھایی ھستند کھ دارای زمینھ الھی می باشند

رسند و راه رشد جامعھ و مردم را برای مدتی سد یا منحرف می کنند و پدیده ھای ضد انسانی بسیاری ممکنھ بوجود 

تاریکی و تباھی یا اھریمنی خدایی ندارد بلکھ طبیعت ھست مثل اینکھ و قتی در شب بنابراین کارھای بد و .  آورند 
اطاق نور نداشتھ باشد تاریک است یا مریضی بھ علت طبیعت عوامل زیستی مخرب یا میکروب و ویروس بوجود می 

ع می شود ، بنابر این اندیشھ آید کھ با دارو این عوامل مخرب باید نابود شوند یا اگر اتاق را مرتب تمیز نکنی اشغال جم
  .اھریمنی با کار اھریمنی فرق دارد 

ھر ایده و اندیشھ بھ ھر اندازه وسعت و گستردگی بینش خود در دل فرد بھ عنوان راه حل مشکالت و برون رفت و گامی  

نیست بلکھ بھترین در راه رشد انسان در بطن و دل خود فرد ساختھ می شود ھیچ وقت در نظر فرد بد یا ضد رشد انسان 

راه تکامل انسانی یا بھترین مھرداد است و بنام یک حق در شبکھ الھی قرار دارد کھ در بینش کوچک یک حامی یا یک 

فدایی می توان باشد و اگر این اندیشھ بینش عمومی و گسترده ای را بخواھد و بتواند مطابق خواست عمومی دلھای مردم 

از نیروی الھی متمرکز برخوردار و جامھ عمل می پوشد یعنی بھ قدرت فکری یا دولتی یا یا شبکھ الھی موجود وارد شود 

ھمھ این اندیشھ ھا چھ در دل و چھ در بنیانگذاری . دینی یا اجتماعی یا قانون علمی و غیره ھر نوعی باشد می رسد 

حد محدود و این اندیشھ در حد گسترده وقتی کھ این ایده در . مھری ھستند یعنی راه رشد انسان آن جمیعت حامی ھستند 
بھ انتشار یا عمل برسد آنوقت بھ مرور یا فوری روشن می شود کھ چقدر بار مھر دارد یا چقدر بار اھریمن یا بار سد 
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بھ ھر اندازه ای کھ بار ضد مھر یا ضد رشد واقعی انسان . راه یا بار انحرافی یا بار ارتجاعی یا بار ھای ضد مھر دارد 
اشتھ باشد بھ ھمان اندازه زمانی در مدت دیر یا زود حمایت الھی یا حمایت مردمی خود را از دست می دھد و از را د

شبکھ الھی خارج می شود و دوباره مھر پیروز می شود حاال چھ در یگ گام یا در چندین گام بستگی بھ زمینھ موانع 
بھ ھر حال ھمواره خواست الھی بشر بر مبنای رشد خوبی و  . اھریمنی جامعھ دارد تا از فکر و دل و زندگی خارج شود

نیکی یا مھر است اما چرا اندیشھ اھریمن یعنی اندیشھ ای کھ بار یا بینش یا ایده کامل یا شدید اھریمنی می تواند در جامعھ 

« : ود می گفت ای برای مدت محدود قدرت و زمینھ الھی بدست بیاورد ؟ خمینی در زمان برپایی حکومت عدل اسالم خ
غیر ( ، اما او نگفت این دین ما چیست ، ھر کسی »  این مرد فاجر) شاه ( این دین ما تأیید شد بواسطھ محمد رضا 

این را می شنید فکر می کرد خوب ھمین دین اسالمی است کھ خودش باورش دارد کھ دست کم بدی یا ) آخوند عادل 

ر این سخن این بود کھ دین عدل یا اسالم ناب بھ علت فساد و ظلم طاغوتی منظور خمینی د. بدبختی کسی را نمی خواھد 

حکومت شاه حمایت بزرگ یافتھ است ، حتی ھمھ آن سران روشنفکران و ملیون مانند ) ضد عدلی ( یا مادی و دنیا طلبی 

دشمنی با آزادی  جبھھ ملی و چپی ھا و راستی ھایی کھ از سابقھ خمینی در ضدیت با آزادی و حکومت ملی مصدق و

خمینی یک مرد آزادیخواه و انقالبی کامل است : زنان و دھقانان را می دانستند یا دیده اند در ھمراھی با انقالب می گفتند 

ھمان طوریکھ روشن بوده است علل واقعی جریان . ، چند ماه از برپایی حکومت نگذشتھ بود کھ دیدند اشتباه می کردند 

ی حکومت عدل نتیجھ  سرکوب آزادیخواھی و خفقان شدید پلیسی و فساد اداری و درباری و و برپای ۵٧آن انقالب 

وابستگی و غرب گرایی زیاد و بیداد گری اجتماعی و تحقیر مردم و مذھب از ناحیھ حکومت شاه وجھ مشترک اکثریت 

ه شود و دیگر اینکھ حکومتی کھ با مردم در طی سالھا این خواستھ دلھای مردم را ایجاد کرده کھ این حکومت باید برکند

بیشترین وجھ مشرک و مورد اعتماد دلھای مردم را می توانست با توجھ بھ سرکوب و تعقیر دستورات دینی از سوی 

این خواستھ دلھای عموم یا اراده . غربزدگی بھ ھمراه داشتھ باشد حکومت اسالمی بھ آنچھ مردم باور داشتند بوده است 

تھ باشد می تواند با یک جرقھ و عملکرد ھایی کھ از دو طرف مقابل صورت می گیرد موجب تغییرات الھی کھ وجود داش

اما این تغییرات بزرگ الھی ھیچ وقت کور نیست بلکھ راه گشایی راه گردونھ آزادی و رشد انسان است کھ . بزرگ  شود 

اندازه انواع مانع و ضعف ھا گوناگونی کھ در اجتماع گام بھ گام بھ اندازه رشد آگاھی و توانایی دلھا حرکت می کند و بھ 

وجود دارد ممکن است دچار دوره ھای اھریمنی از بالیا و مصیبت ھا شود یعنی راه الھی مردم کھ شکوفایی دلھا یا مھر 

مانع از وقتی این سد و مانع اھریمن ظاھر شود حمایت الھی آن از بین می رود یعنی این . باشد را سد کند یا سخت کند 
اما اھریمن با استفاده از موقیت الھی خود ھر سریعتر قدرت و . د دلھا برکنده شده و راه گام بعدی برای مھر باز می شو

رژیم ترس و وحشت ایجاد کند کھ اگر این نتواند مخالفت ھا شکستھ شود یا بار اھریمنی خود را کم کند نیروی الھی قوی 

ھمان طوریکھ ھر روزه در زندگی خود  انسان وقتی با  . وسیلھ ھایی الھی فرو می ریزد بر علیھ خود ایجاد می کند و بھ 

بالیا و بدی ھا و سرکوب ھا و نفرت ھا و انواع مشکالت فردی و جمعی برخورد می کند یا با عقل و فکر و محل باورھا 

شت ھا و راه حل ھا و بینش ھا ھایی در دل در خود آگاه و ناخود آگاه انسان اثر می کند با عث ایجاد نوعی نتیجھ و بردا

می شود ھرچھ این بالیا بیشتر و طوالنی تر باشد بینشی کھ در دل ایجاد می کند بیشتر است و بر کسی کھ از احساسات 

ن بیشتر و درگیری بیشتر و زمینھ و استعداد بیشتر در این زمینھ داشتھ باشد می تواند بھ ایجاد اندیشھ و ایده نو در حل آ

ھمھ این آثار دل بھ ھر نوعی و اندازه ای مھرداد انسان یا حق اومی باشد و وارد شبکھ الھی . موانع ھا و ستم ھا ایجاد کند

این آثار و بینش دل ھر فرد در جامعھ و محیطی کھ با موانع و اعتراض و عدم امنیت روبرو باشد بھ . مھر می شود 

ص در این شرایط نداند یا نخواھد کھ در دل چھ دارد مثال در این حکومت بیرون درز نمی کند حتی ممکن است خود شخ

وقتی کھ راھپیمایی ھا بھ امنیت بیشتر رسیده بود می دیده ام افرادی کھ قبل از این  ۵٧در انقالب ( عدل از ھر فردی کھ  
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ار می گیرند و شعار می داند جنبش ضد شاه در ظاھر ھیچ مشگلی و مخالفتی با حکومت نداشتھ اند در جلوی تظاھرات قر

اگر این سختی ھا مردم یا مھرداد و مھر خیلی شدید و سنگین و ) . معلوم می کرد کھ چھ کینھ ای در دل از شاه داشتند 

  .گسترده باشد نمی تواند در مقابل مانع ساکت باشد و قدرت این کار را ھم دارد 

ت عقده ھا و کینھ ھا و تعقیر ھا و نفرتھا و خرافات ھا و نادانی ھا اندیشھ ھای دینی و سیاسی و فلسفی و غیره کھ بھ عل

بوجود آید و با دلھای عموم آن جامعھ اشتراک و حمایت داشتھ باشد می تواند راه کار انحرافی و ارتجاعی و تاریکی یا 

بھ علت فرھنگ و بھ ھر حال اندیشھ ھای اھریمنی از شدت کم تازیاد . ضد مھری بوجود آورد و خسارت وارد کند 

این ساختار ضد مھری جامعھ از ھمھ طریق و از ھمھ . حکومت و دین و ساختار جامعھ ضد مھری بوجود می آید 

حوادث بد مانند جنگ ھای ظالمانھ و تجاوز ھا و اشغالگریھا و قتلھا و غارت ھا و استبداد ھای فرھنگی و دینی و سیاسی 

بر دلھا تحمیل یا وارد می شود و نسل بھ نسل ممکن است ادامھ یابد البتھ ممکن و غیره بستھ بھ اندازه ھا بر جامعھ و 

سالھ ایران کھ یاد  ١۴٠٠است ھمواره در حال جابجایی باشد اما این جابجایی ممکن است بیشر ضد انسانی مانند تاریخ 

تند مدت کوتاھی نمی گذشت کھ شده باشد  چون ھر زمانی کھ مردم ایران در این دوره بھ زندگی و آرامش انسانی برگش

  . حاکم درنده ای یا طایفھ تاتار خونخواری می رسیدند و جامعھ ایرانی را بھ نیستی می برده اند 

عادت و ھدف و برنامھ ھای ضد انسانی مانند قتل و کشتار و تجاوز و غارت دیگران و ھمنوعان مانند دروغ و        

نند اندیشھ اھریمنی الھی امکان زمینھ الھی ندارند بلکھ ھرچھ از این عمل ھا دیده خیانت از اندیشھ دل نیستند و ھرگز ما

این عمل ھای ضد . می شود در ناخود آگاه و خود آگاه آدم ھا یی قرار دارد و برمی خواھد و از ایده یا اندیشھ دل نیست 

کاری ھا و غیره بر می خیزد و آدمی کھ بشری از باورھا و دستورات مذھبی یا از عادت ھا و عقده و بیماریھا و طمع 

قصد این کارھای ضد انسانی را در سر یا برنامھ دارد با انواع تمرینات و نقشھ ھای عقلی و آگاھی خود را تجھیز می کند 

و موفق می شود مانند جنایات و غارت بربر ھا و تاتارھا و در دستورات دینی مانند احکام قتل ھای بیشماری کھ خمینی و 

یگر آخوند ھای ولی امربر طبق باور اسالم عدل دستورش راداده و می دھند چون بر این باور ھستند کھ مامور احکام د

  . خدا ھستند کھ مثال کافران حربی را باید بکشند 

بھ گونھ  نکتھ دیگر اینکھ ھر اندیشھ ای کھ منتشر شده در خود آگاه بھ گونھ آگاھی و یاد گیری یا در ناخود آگاه          

بنابر این از ھیچ گونھ نیروی الھی برخوردار نخواھد بود و در . باوری و تلقینی درافراد قرار می گیرد ، نھ در دلھا 

اگر فلسفی یا سیاسی باشد در آگاھی و گاھی باوری در می آید و اگر دینی باشد بھ گونھ . شبکھ الھی ھم قرار نمی گیرد 

. شود تا اندیشھ دیگری کھ بنظر یا بھ واقع بھتر و مھری تر است جای گزین شود  باور و عقیده منتشر و مستقر می

اندیشھ ای کھ روح الھی برخوردار است تا زمان انتشار یا اجرا از زمینھ الھی برخوردار است اگر این زمینھ یا حمایت 
تا مدتی بماند کھ بتواند آن حمایت اولیھ دلھا  دلھا یا الھی در اندیشھ ای یا ایده و اکتشافی بعد از انتشار یا اجرا می تواند

را حفظ کند و دلھای مردم بر ضد و برخالف این اندیشھ بار گذاری نشده باشد کھ این بستگی دارد بھ اینکھ آن اندیشھ 
 بنابر این روشن است کھ مثال اندیشھ دینی مرسوم تاریخ فقط. چقدر درستی و راستی و بشری یا مھری باشد یا برعکس 

در دل صاحب و مرجع اولیھ و بنیانگزار یا سازنده آن الھی بوده یا دست کم در شبکھ الھی قرار داشتھ یا مرکزیت الھی 

یافتھ است اما وقتی منتشر شده و در ناخود آگاه تلقین و باور شده دیگر نیروی الھی ندارد بلکھ ھر چھ ھست در ناخود آگاه 

این دین ھا بھ ھر نوعی بد یا تا حدودی اھریمنی یا مانع شکوفایی . ی عمل می کند بھ گونھ شرطی یا آگاھی عقلی و اخالق

دلھا  یا خوب و انسانی باشد ، بنام خدا یا دین دستورات راستین خدا و برای خدا نامیده می شود و در عقیده و تصورات از 

دل قرار نمی گیرد یا ایده و اندیشھ یا راه نیروی الھی برخوردار است اما در واقع ھیچ نیروی الھی در کار نیست و در 
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این دین ھا تاریخ کھ اغلب بار منفی زیاد دارند سر انجام بدبختی ھا موقعی می تواند بماند کھ در راه . حق نو نیست 

تا در ایران ما کھ شاید در طول تاریخ جھان بیسابقھ باشد این دین اسالم در طول این چھارده قرن . انسانی تغییر کنند 

  . کنون در جھت ضد انسانی و ضد مھری بسیار شدید ھمان طوریکھ در جعبھ سیاه شرح داده ام تغییر کرده است 

اما سرانجام اندیشھ ھا و ایده ھا و اختراعات نو علمی دلھا و قلبھا کھ در طول دوران تاریخ با راه تاریک و روشن       

یا انسانی خود را بھ تثبیت برساند و مھر برای ھمیشھ راه رشد و تکامل  دراز و پرپیچ خم توانست در دوران ما راه الھی

و توسعھ تمدن بشریت را بیابد و باز کند و برای ھمھ جھان روشن کند کھ راه الھی انسانی یا مھر ھمین پیشرفت مادی 

در اثر ضعف ھا و  بشر و رسیدن بھ آزادی و توانایی و راه گشایی ھر اندیشھ است ، ھر چند قسمت ھایی از جھان

فرھنگ و دین غیر انسانی و غیر الھی و تاریکی و خرافھ خود می کوشند جلوی این راه مھر مردم را بگیرند و مبارزه 

اما سرانجام پیروزی با گردونھ مھر . کنند کھ نمونھ بارز این جریان سرکوب ھمین دین عدل اسالم و آخوند ھا می باشند 

در . بھ سرعت در دلھای مردم راه حمایت الھی مھر را می یابند و برمی گزینند و می رسند است و این سد ھای اھریمنی 

ایران ما از زمان انقالب مشروطیت تا کنون مردم توانستھ اند نھ تنھا آن باورھای اھریمنی را از خود بزدایند بلکھ راه 

  .  روشن الھی و آزادی مھر را ھرچھ بیشتر و عمیق تر در دلھا پیدا کنند

اندیشھ خمینی و خط عدل اسالم او کھ بھ قدرت  – سخنی از بعضی از اندیشھ ھای سیاسی و معروف معاصر  -آ           

رسیده و خود را نشان داده بسرعت از دلھا زدوده شده و نیروی حمایت الھی خود را کھ در اثر فرھنگ دینی اھریمنی و 

این اندیشھ چون . از اندیشھ معروف معاصر مارکسیم و لنینسم بوده است .  خفقان شاه بدست آورده بود از دست داده است

در زمان خود بار مھری بیشتری داشتھ در بعضی از کشورھا دارای حمایت الھی شده و بھ روی کار رسیده است اما 

یا با تغییرات و و چون از آزادی و امکانات برای شکوفایی اندیشھ ھای الھی دلھا برخوردار نبوده از دور خارج شده 

اندیشھ ھای نازیسم و فاشیسم . تامین بیشتر بعضی از خواستھ ھا ھنوز در جاھایی ماندگار است اما ھیچ دلھا یا الھی ندارد 

کھ در شرایط زمانھ برپایی خود توانست بھ علت تسلط جویی و برتری جویی بیجای آلمانیھا و نخوت یھودیھای اروپا کھ 

ادی و جنگ و نزاع و نفرت در اروپا بودند بایستی سرجایشان برگردند کھ این خواست دلھای مردم ھر دو عامل تھدید آز

اروپا بود باعث شد بھ مصلت الھی این مکتب ھا اقبال الھی کسب کند بعد از مدت کوتاه اجرای خود برای مردم روشن 

مھر پیروز شده است اقبال الھی کسب کند  کرد کھ اھریمنی شدید است و بھ سرعت از دلھای حامی زدوده شده و نیروی

بعد از مدت کوتاه اجرای خود برای مردم روشن کرد کھ اھریمنی شدید است و بھ سرعت از دلھای حامی زدوده شده و 

آن عقده برھم زننده آزادی و رشد در اروپا ھم از بین رفتھ است مثل فروغ الھی مصلحتی .  نیروی مھر پیروز شده است 

بنابر این فروغ اندیشھ اھریمنی . خمینی کھ ھدفش الھی اش عمل شده و بھ زودی بھ زبالھ دان تاریخ می افتد  آخوند سید
از آن حق الھی یا مردمی نیست بلکھ برای ازبین رفتن اھریمن یا سد راه آزادی و رشد انسان بھ مصلحت الھی دارای 

  . راه آزادی و رشد انسان ھا باز شود  فروغ می شودند تا این سد و مانع اھریمنی از بین برود و

   دروغ ، فریب ، خیانت یا کار اھریمنی پیمان شکنی -٧                        

ھمان طوریکھ روشن شده است این برنامھ اخالقی اھریمنی در خود آگاه و آگاھی انسان یا ازعادت و تربیت اخالقی        

چشمھ داشتھ باشد ، بھ ھر حال از کار دل و مھرداد انسان نیست اما این دروغ و کھ در ناخود آگاه انسان قرار دارد سر 

پیمان شکنی یا کتمان واقعی اندیشھ ، وسیلھ ھایی فریب افکار عمومی برای کمک بھ انتشار و رسیدن بھ منظور اندیشھ 

تواند کارگر باشد اصل کار برای ھایی کھ اصول و بار اھریمنی دارند قرار می گیرد البتھ این فریب کھ بطور موقت می 



40 

 

رسیدن اندیشھ نیست بلکھ آن زمینھ الھی یا خواستھ ھای دل عموم کھ بھ علت شرایط سخت یا ناآگاھی ایجاد شده اصل کار 

این دروغ و وعده ھای فریبنده برای تسھیل راه رسیدن با برنامھ حساب شده بکار گرفتھ می شود و از آن . را می کند 

این دروغ یا کتمان اصل اندیشھ ای کھ بار ضد الھی . ندک الھی موجود می خواھند حداکثر استفاده را بکنند زمینھ اغلب ا

وقتی بھ این . یا ضد مھری دارد بنام اندیشھ و برنامھ و ھدف مھری بھ مردم دیکتھ می شود تا خود را بھ تجھیز برسانند 

یا مھردادی کھ در دلشان بھترین است اما در واقع و در ماھیت ضد توانایی اجرا ھدف اندیشھ دل خود رسیدند آن کار دل 

آنوقت . مردمی و جلودار شکوفایی انسان یا جلوداری راه الھی انسانی است با حکومت دیکتاتوری بھ اجرا در می آورند 

ندیشھ با آن پیمانی مردم متوجھ می شوند کھ این اندیشھ با آنچھ وانمود می شد نیست و این صاحب اندیشھ و شریک ھای ا

بنابراین دروغ و خیانت و پیمان شکنی از پدیده اھریمنی است کھ می تواند یا کمک می کند . کھ با مردم داشتند شکستند 

اما دیر یا زود این اندیشھ نھ تنھا حمایت . جامعھ را بھ انواع بالیا و خسارت ھا و عقبگرد ھا و تاریکی ھا دچار کند 

را از دست می دھد بلکھ باعث بوجود آوردن نیروی الھی یا مردمی ضد خود یا شکست خود می مردمی یا الھی خود 

شود و جامعھ اگر ھر چھ بیشتر فرصت خوب و آگاھی داشتھ باشد می تواند بھ اندیشھ ھر چھ بھتر یا راستین تر مھر 

بنابراین راستی و مبارزه . ده است این روند و نیروی الھی سرنوشت انسان در طول تاریخ بو. دست یابد و جاری کند 

  .  دائمی با دروغ و پیمان شکنی ھمواره اساس زندگی انسانی و الھی می باشد 

آنچھ در این گفتار روشن است این است کھ مھم ترین ضرورت یک جامعھ مھری ، استقالل و حکومت ملی و آزادی 
دیشھ و ایده دلھا باز و ھموار باشد و دیگر اینکھ آن فردی و جمعی است تا اول اینکھ راه الھی شکوفایی ھر نوع ان

زمینھ کور الھی پدید نیاید و ھم اندیشھ ھا بتوانند منتشر شوند و در معرض آگاھی عموم طبق نوع اندیشھ برسد تا آنچھ 
ی دست ھدف اول جامعھ مھر.  ممکن است پاالیش شوند و اگر بار اھریمنی دارند بدون خسارت ھا بھ کنار رانده شوند

کم فراھم آوردن  آزادی بیان کامل از ھمھ طریق و راه کار و راھنما و امکانات و حمایت ھر چھ بیشتر شکوفایی حق و 

آرزوی دلھای مردم است و اساس جامعھ مھری است ، این بیشتر در مورد اندیشھ ھای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی  و 

خوشبختانھ جھان بھ خوبی بھ این زندگی انسانی و الھی در آگاھی و در .  در مورد ایده ھای اکتشافی و فنی و علمی است

  . دمکراسی قوی غرب در این زمان قویترین یا مجھز ترین طریقھ جامعھ مھری را دارند . عمل رسیده است 

لیھ اعتقاد من در ھمان آغاز حکومت ویرانگری آخوند ھا ک - ما در جستجوی خودا شناسی و فرھنگ نیاکان  -آ         

خدا و دین را از ذھنم بیرون کرده ام و بھ عنوان خرافھ بدبختی سخت از ھرچھ دین و خدا متنفر بودم اما در طی سالیان 

در جواب بسیاری از مسائل متوجھ شده ام یک نیروی بر ما خدایی می کند و بعد ھا فکر این بود کھ این نیروی خدایی 

ن جریان بر اساس درک و تجربھ شخصی ھمراه با دانش امروزی بوده ام و من در ھمھ طریق ای. چیست و غیرو 

سرانجام بھ حقیقتی کھ در اینجا شرح داده ام رسیده ام اما می بینم این روند الھی را بھ نوعی در ایران قبل از اسالم  مبنی 

و زندگی باید بر زدا یا مھر است زندگی جنگی بین اھورا مزدا و اھریمن است و سرانجام پیروزی با اھورامبر اینکھ ، 

مبنای رفتارو کردار و پندار راستی و مبارزه با  دروغ و پیمان شکنی باشد داشتند اما نمی دانم بھ چھ طریق بھ این حقیقت 

زندگی انسان رسیده بودند و در طول ھزار ھا سال با ھمھ سرگذشت ھا ادامھ و روش دینی زندگی ایرانی بوده و 

بھ ھر حال تا این حدی کھ از شاخص ھای آیین . ایی با راه ھای ضد انسانی از مردم ایران گرفتھ اند اشغالگران صحر

باستانی ایرانی خبر دارم  با بررسی علمی حاظر می بینیم کھ با زندگی الھی واقعی انسان دست کم بسیار نزدیک است و 

قبل از آن برخورد کرده ام این بود کھ این تنھا آیین کھن از طرفی بھ نظر چند نفر از پژوھندگان اروپایی آیین زرتشت و 
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و ھوشمندانھ ای در جھان بوده کھ با نیاز ھای زندگی انسانی مطابقت مثبت داشتھ است البتھ آن آیین در طول دوران با 

  .     رسم و تفسیر ھا انحرافی زیادی ھمراه بوده است   

دروغ و خیانت یا ترس و اسارت و خفقان یا آن بار فکری و فرھنگی یا دینی  دشمن خداوند مھر ، آن اھریمن              

کند و جلو آزادی حرکت انسان بھ سوی راستی و رسالت الھی یا مىاست کھ با راستی و درستی زندگی انسانی دشمنی 

در دل ھمھ ھست، خداوند . گیرد و مردم را دچار سرکوب و خسارت و عقب گرد می سازد مىتکامل انسانی و الھی را 

این وظیفۀ ماست کھ بھ یاری دانایی و آگاھی ، این دشمن و مانع خدای مھر خود چھ درونی . چھ خفتھ و در بند و چھ بیدار

در بارۀ دشمن بیرونی مانند . و چھ بیرونی را بشناسیم و نگذاریم مانع رسیدن ما بھ ھدف راستین آرزوی قلبی ما بشود

نت و پیمان شکن تا حدودی روشن کردیم اما دشمن و مانع درونی دلھای انسان بیشتر شامل جھل و خفقان و دروغ و خیا

انواع فرھنگ و تلقینات تربیتی منفی است کھ بر طبق شرایط زمان کودکی و جوانی در ناخود آگاه انسان قرار می گیرد و 

د ، بویژه وقتی انسان با بحران ھا و باعث انواع ضعف ھا و عدم عزت نفس انسان در راه رسیدن بھ آرزوی دل می شو

ترسھا و سختی ھا و ستم گریھا و سرکوبھای حاکم بر اجتماع و تنھایی در بیرون مواجع می شود این ضعف ھا در مقابل 

یکی . حرکت خواستھ دل بھ صورت مانع و سختی خود را نشان می دھند و انسان را دچار گرفتاری دوبرابر می سازند 

است و بدتر از آن وقتی است کھ با  وسواس فکری شک و تردیدمزاحم دل کھ خود تجربھ بسیار کرده ام ، از این مانع و 

ھمان طوریکھ بسیاری از عارفان بنام و اھل دین نوشتھ اند یا سروده اند این واقعا یک شیطان و . افسردگی ھمراه باشد 

فکر ھای گوناگون سوزانده و رشتھ دانشگاھی و بسیاری از این نھ تنھا بھترین وقت عمر مرا در دریای .اھریمن دل است 

شغل ھا و فرصت ھای طالیی زندگی مرا بر باد داده است بلکھ اصل کار و خواستھ دل مرا برای من بسیار سخت می 

ل پیش بھ ھر دری می زده ام بیفایده بوده و بدتر از اینکھ تا چند سا. کرده است و مرا دچار سرگردانی زیادی کرده است 

نمی دانستھ ام  این سرگردانی و سختی کار دل کھ یک ضرورت زندگی من مانند مطالعات در باره دالیل موضوع مورد 

این وسواس خناس یا شیطان دل بر سر کار دلخواه بدجوری مرا می پیچاند و . درکم و تمرکز و نگارش بود از چیست 

مثال در ھمواره در ھر شروع  کارھای را . سرگردانی زیاد بودم مرا از آن دور می کرد آنوقت تحت فشار شدید روحی 

بھ صورت کوھی یا بینھایت درازی جلوه گر می شد یا گاھی با ترس و وحشت بیجھت یا با عوض کردن فکر و برنامھ و 

  .             خیال یا با ناامیدی و دلسردی زیاد و غیره مرا در شروع یا ادامھ کار باز می داشت 

  دین مھر آیین و یا روح رشد ھمۀ مردم جھان با ھر اندیشھ و فکر و فرھنگ و بینش است     - ٨               

راه راستین خدا یا راه شبکھ انرژی کلی است کھ از اندیشھ ھا و آرزوھای دل تک تک انسان ھا بر  مھرآیین              

شد ، یعنی ھمین تکامل یا توسعھ یا تمدن و آزادی بشر امروزه می خواھد و راھش تکامل انسان ھا در این زندگی می با

این حکم و وظیفۀ الھی انسان در وجود و در دل اوست کھ ھمواره می باید برای پیشرفت یا تکامل فردی و . است 
ین ھمۀ جمعی در نسل بھ نسل و گام بھ گام یا توسعھ دانایی و توانایی و آزادی جامعھ انسانی  تالش کند یعنی این د

ند کھ اھمان طور کھ امروز در ھمۀ جھان روشن است ھمھ در تالش. مردم جھان با ھر فکر و اندیشھ و رسم  است
توانند بھ آزادی و توانایی بیشتر حرکت بدھند و با راھزنان این حرکت گردونھ مىزندگی خود و دیگران را تا ھر چھ 

این کار ھیچ . مھرداد یا استعداد خود را در دل خود بجوید و بیابد ھر انسانی  باید خدای خود یا  .مھر مبارزه کنند 

خواھد و ببینی و مىخواھی بھ دلت و بھ  وجودت گوش کن کھ از تو چھ مىپیچیدگی و رازی ندارد ؛  اگر خدای خود را 

واست برحق دلت غیر ایمان بیاوری کھ برای رسیدن بدان بھ ھمان اندازه توانایی درونی و بیرونی دارا ھستی چون این خ

  .راند  متصل است مىاز قدرت مھرداد بھ خدای کل کھ بر ھمۀ افراد حکم 
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ین آنھا یعنی دانایی و توانایی و عزت را بھ اندازه نیازش در وجود انسان قرار ترخداوند مھر ھمھ نیازھای زندگي و مھم

ایمان بیاورد این ایمان و استواری ھمان بدست  داده است ، وظیفھ او این است کھ این رسالت الھی خود را پیدا کند و

و پاک تر باشد، انسان نیروی بیشتری خواھد تر ھر چھ ایمان بھ قدرت الھی آن اندیشھ قوی. گیری قدرت الھی اندیشھ است

یمان و انسان بوسیلھ ایمان باید ھمواره بتواند بر نفس یا بر ضعف ھا و فرارخود غلبھ داشتھ باشد و بھ کمک این ا. داشت

  . کسب دانایی و توانایی موانع اھریمنی درونی و برونی را بشناسد و بر آنھا غلبھ کند 

مثل فقر و نبرد با تاریکی و ظلمت و دروغ و بدی و زشتی ، . خداوند مھر خدای نبرد با اھریمن و پدیده ھای آن است 

جرأت و محبت و راست گویی است، خدای باکی  و بىبدبختي و ذلت و ضعف و غیره ، خداوند مھر خداوند عشق و 

  .نھایت است بىتسلیم ناپذیری و پیروزی و خدای آزادی و شکوفایی اندیشھ ھا تا مرز 

ھمانطوریکھ روشن کردم ، عقاید دینی مرسوم با ھمھ دستورات و کتابھا و تفسرھا و فرھنگ ھا بھ ھر نوعی تلقین از   

کند و ھیچ ربطی و ارتباطی بھ مىان قرار دارد و بھ صورت شرطی کار کودکی و نوجوانی است کھ در ناخودآگاه انس

. خدا ندارد و ھیج قدرتی الھی ھم ندارند  جز اثری موافق یا مخالف ممکن است در بینش دل و اندیشھ انسان داشتھ باشد 

ت باور باشد می تواند کار این شرط ھا طبق تلقین یا یا باور یا عادت ناخودآگاھی برای آرامش و رفع ترس تا جایی کھ قو

کنی و مىکنی خدا تصوری از تو راضی است و آن وقت احساس آرامش مىکند ، مانند نماز و دعا اگر بخوانی ، تصور 

حال این باور مذھبی کھ در ناخود آگاه بھ گونھ عادت و اخالق و فرھنگ شخصی است اگر مخالف خدای راستین . غیره 

باشد روشن است کھ چھ راه زنی و بدبختی و پدیده ھای اھریمنی می تواند در حرکت راه مھر یا اندیشھ و آرزوی دلھا 

  .الھی انسان ایجاد کند کھ ابعاد فاجعھ ھای بی حد و مرز آن در ھمھ تاریخ ھا و مبارزه راه الھی مھر با آن روشن است 

در آیین مھر، زندگي . ن  و کار و کوشش استآیین الھی راستین مھر ، آیین برانداز اھریمن  و مظھر آزادی بنیانی انسا

بر اساس آزادی اندیشھ ھا وآرزوي قلبي و پیروزي و لذت و شادی است کھ در سایۀ ایمان بھ دانایي و توانایي اندیشۀ دل 

ملت ایران شایستۀ آن ھستند کھ پس از چھارده قرن از ھولناک ترین بالیا و سختی و رنج، با این آیین . آیدمىبھ دست 

ما . ـای انسانی و دین ھمۀ مردم جھان استھاین دین، کامیابی ھمۀ قلبراستین الھی بھ سعادت شایستھ خود برسند ، 

یکی از نمادھای دین مھر شیر و خورشید یا . خواھیم ھمۀ دنیا و ھمۀ مردم دنیا، زندگی سرشار از سعادت داشتھ باشندمى

بزرگترین دشمن و مانع . ھ سوی آرزوھای رو بھ رشد بی انتھا است باکی در راه حرکت ببىخدای دانایی و توانایی و 
راه الھی مھر در ایران ما دو مورد بوده است ، یکی دین و فرھنگ باوری ضد انسانی یا ضد الھی مھر در جامعھ بوده 

متجاوزان کھ سد راه فردی و جمعی شکوفایی اندیشھ ھا و دگراندیشی بوده است و دیگری طمع کاری و درنده خویی 
. بیگانھ و بدوی و اشغال گری ھا و تسلط وحشیانھ آنھا کھ جامعھ را بھ بردگی و اسارت حیوانی در می آورده است 
بنابر این اولین و مھمترین اصول آیین مھر فراھم آوردن ھمھ اصول و قوانین و فرھنگی کھ بتواند قدرت دفاعی و 

زادی کامل را برای جامعھ مھری بوجود آورد و حفظ کند و توسعھ دھد استقالل کامل در ھمھ امور و حکومت مردمی و آ
.  

                         در دین مھر کتاب راھنمای زندگی الھی و راستین انسان، ) نیروی پیشرفت و زندگی شکوفا(  فروردین  -٩           

ی خواھد فراھم آوردن ھمھ آن شرایطی کھ در آن آنچھ آیین مھر یا راه راستین الھی خیلی ساده و روشن در این زمان م

کشورھای توسعھ یافتھ و دمکراتیک غرب وجود دارد است چون در آنجا بسیاری از امکانات و آزادی برای شکوفایی 

اندیشھ ھا و ایده ھای گوناگونی کھ جامعھ مھری الزم دارد را داراست و راه کار این توسعھ  امروزه روشن است ، اولین 
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زیربنایی ھمانا ، پایھ گذاری فرھنگی کھ بتواند ھمھ موانع آزادی و توسعھ را در این راه الھی انسان در فرد و جمع کار 

بر دارد و اراده ای و خواستھ ای قوی ایجاد کند تا مردم از فردی و جمعی بھ وظیفھ خود عمل کنند تا آنچھ جامعھ بھ رفع 

این برپایی حکومت ملی و مردمی و و مشارکت و عالقھ عمومی و آزادی  نیاز ھای اولیھ و اساسی آیین مھر برسد و

   .اساسی و استقالل سیاسی و اقتصادی و غیره و رسیدن بھ ھمھ امکانات توسعھ است 

این فرھنگ آیین مھری است کھ برای استقرار خود در جامعھ نیاز بھ راھنمایی فرھنگی و راه کار روان و تجربھ         

رای بیداری و شناخت خواستھ واقعی دلھا و تقویت قوای عزت و اعتماد بھ نفس فردی و اجتماعی و غیره شده علمی ب

دارد تا ھر کس و جامعھ بتواند با آن بھ زندگی و انجام وظیفھ الھی قلب خود راھنمایی شود و زندگی خواستھ دل خود را 

این قوانین راھنمای زندگی راستین و . باید گردآوری شود » فروردین«این فرھنگ راستین در کتابی بھ نام . بدست آورد 

با عزت نفس و سرشار برای سعادت زندگی انسان و راھھای شناخت و مبارزه با اھریمن و پلیدی را باید در فرھنگ 

بتوان بھ این كتاب شامل تجربیات علمی جدید و قدیم و استفاده از میراث ملی انسانی از طریقھ ھایی کھ .  مردم جا بدھد 

راحتی بھ مھرداد و مھر خویش رسید و ھر آنچھ كھ الزمۀ ظھور مھرداد در فرد و جمع و برای برپایي جامعۀ نوین و 

ھمھ . آزاد براي ظھور ھمۀ استعداد ھا، طوری کھ ھمگان بتوانند از آن كمك بگیرند تا موانع را از خود دور سازند باشد 

این آیین سراسر راستي و . نھ  افراد دچار ترس و ضعف روحي و غیره باید باشد ـای الزم براي نجات ھمھ گوھراھنمایی

ران ندارد  و آخرین تجربیات علمی یا اـكدرستي و پاكی الھی از پیچیدگی و ابھامات بدور است و نیاز بھ تفسیرھای دین

  . الھی  بشر است 

وستا و آن دستھ فرھنگ ارزشمند آیین مھر کھن و فرھنگ ھمچنین این کتاب می تواند از تجربیات انسانی مطالب ا         

دیرین ایرانی مانند فرھنگ عزت نفس و دفاع از آب و خاک و استقالل و آزادی و در کنارش احترام بھ سمبل روشنایی و 

از توانایی و گرمی زندگی یعنی شیرو خورشید و آتش و جشن ھا بر گرد آتش ، پاکی و پاکیزه نگھ داشتند آب و خاک 

آلودگی ھا و احترام بھ قھرمانان ملی و غیره  برخوردار باشد و اوستا می تواند بھ عنوان کتاب عھد قدیم در حوزه کتاب 

کتاب احکام نیست بلکھ کتاب راھنما و راه یابی عزت و رشد استعداد » فروردین « بھ ھر حال . فروردین قرار گیرد 

  . است» ن آفری« سالم در دین مھر  .ملی و فردی است 

بھ ھر حال آنچھ برای انسان ایرانی کمکی در رسیدن بھ عزت و اعتماد بھ نفس و شناخت آرزوی دل خود  و بھ كار 

گرفتن توانایي درونی برای پیروزی خواست قلبی باشد نباید کوتاھی شود تا ھیچ فردی سرخورده و ناکام و سرگردان و 

وغ و خیانت و پیمان شکنی و پنھان کاری از جامعھ محو شود و کسی برای در .بدون زندگی مورد عالقھ خود پیدا نشود 

» دبیری « این كتاب بھتر است بھ خط دینی . ـای کاذب و مخرب و ناخواستھ روی نیاورد ھفرار از دل خود بھ لذت

نفس و اتکا در آیین مھر ، عزت .  نوشتھ شود و جایگزین تمام  مطالب اھریمني فرھنگ حاکم بر جامعھ حاضر شود 

بفنس بھ حقایق و رسالت دل و قدرت او در شکست اھریمن و پیروزی زندگی در فرد و جامعھ نقش مھمی دارد و این 

چیزی است کھ در کنار راھنمایی و آگاھی نیاز اساسی جامعھ ایرانی می باشد کھ از قرنھای شکست و اسارت درنده 

ایرانی سلب شده است و این بنیان استقالل و آزادی و حرکت بسوی خویان صحرانوردان و فرھنگ بجای مانده آنھا از 

این كتاب راھنماي رسیدن بھ رضایت و عزت و اعتماد بھ خود و راه . توانایی و رفاه فردی و جمعی ھرچھ بیشتر است 

ی برای رسیدن بھ ھمۀ این کتاب باید تجربھ ثابت شده و راھنمای. تکامل انسان از طریق انجام وظیفھ طبق خواستۀ دل است

خدای . ھمھ باید بتوانند با عمل و اتکا بھ آن، بھ ھر آنچھ در زندگي قلبی دوست دارند برسندپیروزی آرزو ھا باشد و 
ـای خرافی و دستورھای ھھای فردی و جمعی و پیشرفت انسان است، نھ عقیدهىمھر، خدای ھمیشھ حاضر و حافظ آزاد
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ـا مرسوم است و ھیچ ربطی ھفایده و پیچیده دینکاران کھ امروزه در دینبىھای  ثابت و مراسم خرافی اجباری و دستور
  .بھ خدا و االھیات ندارد 

، ھمھ جا با من است ، اگر بھ انواع علل  نتوانیم آن را بھ ظھور برسانیم، باید مھرداد من این آرزو یا اندیشھ من یا        

ـاي كاذب فقط براي چند لحظھ انسان را ھلذت. و قرار نداشتھ باشیمھمواره در رنج و درد بسوزیم و لحظھ اي آرام 

خداوند مھر ، خداي شھامت  و محبت و خداي میھن پرستي . كنند تا از خواست خدای دل فرار کند خود را نبیندمىمشغول 

ھا برای  و حمایت جمعي و ھمیاري و ھمبستگي و خداي زندگي درست و سرشار از جشن و پیروزی و آخرین دستاورد

خداوند مھر، خداي نبرد و پیروزی با اھریمن ھاي موجود و رسیدن بھ سرعت . حل ھمۀ مشکالت کوچک و بزرگ است

  .  ھرچھ بیشتر برای زندگي و شكوفایي و توانایی و آزادی پیشرو می باشد 

آنھا بھ . کنندنمىند و از آن سرپیچي پاكان در آیین مھر آنھایي ھستند كھ فقط بھ دل پاك خود پای بندند و در این راه استوار

  . كنندنمىكنند و از روي ترس و موانع دیگر از آن فرار نمىزنند و خیانت نمىدل یا مھر خویش دروغ 

کنند و از انجام وظیفھ و رسالت فردي و مىگناھكاران اصلی آنھایي ھستند كھ از دل و مھر خویش بھ ھر علتی سرپیچي 

ـا و ھالبتھ در اینجا روشن است كھ روح انسان یا مھرداد انسان یا عشق انسان، آن شھوت. روندمىاجتماعي خود طفره 

  .ھواھاي نفسانی گذري نیست

بخشد تا فرد را وادار كند كھ بھ دستور قلب خود عمل كند و از آن فرار مىخداوند آن قدر . در آیین مھر خدا بخشنده است

دھد تا فرد از روي اشتباه سقوط نكند و نابود نشود و مىو ھدایت را نشان خداوند مھر ھمۀ راھھای نجات . نكند و نترسد

بھ ھر حال خداي مھر ھر کاری . بخشدمىدھد و گناھان او را در صورت پیگیري خداي دل مىاو را از پرتگاه نجات 

  . این زندگی رستگار شود دھد تا او ناکام و تسلیم نشود و استعدادش بھ ھدر نرود و بیھوده نمیرد و درمىبرای فرد انجام 

ھر آنچھ در دل وجود دارد شامل اندیشھ و دانایي و . در دل ھر كسي وجود دارد یا مھردادمھر فردی یا اندیشھ فردی    

مھر خانواده و . یا اندیشۀ انسانی الھی اوست  مھرداددرستي وعشق و عالقھ  و مسئولیت، ھمان خواست خداي مھر او یا 

و تر مھر كشور بھ مراتب میزان جمیعت بیشتر و مشترک ھمراه با مسئولیت و رسالتی بزرگ مھر شھر و روستا و

تواند بھ اندیشھ مىھر کس بھ اندازۀ وسعت دانایی و اندازه مسئولیت خود از توانایی الزم برخوردار است و . تر استىقو

  .یا آرزوی و مسئولیت خود با اتکا بھ آیین مھر عمل کند

ھر بھ مجري دین نیاز ندارد چون اساس این آیین شکوفایی ھر اندیشھ ای است و اندیشھ ھای انسانھا با زمان آیین م         

ھر فرد فقط باید بھ دل خود گوش کند . و مکان و شرایط نیازھا و بینشھا و غیره  گوناگون و در حال تغییر و تحول است 

چیزی کھ می تواند بین جمع مھری مشترک باشد آن . وز شود و احساس مسئولیت و اعتماد بھ نفس داشتھ باشد تا پیر

تنھا نیاز اساسی آیین مھر . مسئولیت و عشق بھ منافع مشترک و خواستن رشد و پیروزی در ھر خواستھ قلبی است 

این . راھنمایی و کمک و پشتیبانی و اعتماد دھی بھ انسانھا در یافتن خواستھ دل خود و ایمان و عزت بھ آن است 

مھربان یا مھران یا «  راھنمایی و آگاھی و یاری الزم غیر از کتاب فروردین بھ کسانی قابل اعتماد و متخصص بنام 
الزم دارند کھ نقش آنھا راھنمایی و کمک بھ طرز شناخت دل و روح و جان و تقویت اعتماد بھ نفس و ارادۀ » مھیار 

اندیشۀ خود و اتکا و باور بھ مھرداد خود را بیاموزند و بھ قدرت انساني است تا انسان بھ چگونگی عمل بھ مھرداد یا 

الھی ایمان بیاورند و با عزم و استواری راه خواست الھی خود را پیگیری کنند و ھمواره در پی تحقق آن باشند و تا زمان 
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بردارند و گام بھ گام تا تحقق آرزوی قلبی خود با پلیدی و موانع ضد انسانی بتواند مبارزه کنند و آن را از سر راه 

. پیروزی نھایی و رسیدن بھ آرزوی خود بھ پیش بروند و بھ ھدف یا انجام وظیفھ خود در راه تکامل بشریت برسند

ـا وظیفھ دارند کھ نگذارند مردم در دام شیطان نفس یا ضعف ھا و عدم ایمان بھ دل خود گرفتار شوند و از ھمھربان

. اھی و ناکامی زندگی کھ ھمان جھنم یا شکست در سرنوشت زندگی است جلوگیری کنندـادر ذلت و تبھسرنگونی انسان

توان ھم بھ شناخت و پرورش ایمان » مى مھرابھ« ـا و پایگاھی بھ نام ھاین راھنمایان و یاری دھندگان آیین مھر در مکان

. توانند زن باشند و ھم مردمىھنمایان این را. و استواری بھ مردم کمک کنند و ھم بھ پرورش جسم و جان آنھا بپردازند

برای . زیرا، در این آیین زنان و مردان در ھمۀ  امور برابرند و فقط نوع عالقۀ قلبي یا مھرداد ھر یک متفاوت است 

خراسان نیز ھمچون واتیکان ، مکان مناسبی برای تمرکز . ـای مناسبی را بھ کار گرفتھتوان طرحمىـا، ھساخت مھرابھ

  . ی آیین مھر می تواند باشد ـاھفعالیت

ھین طور انسان ھایی احتیاج دارند روزانھ یک یا دو بار بھ ستایش قدرت خداوند بپردازند تا قدرت و اراده خداوند را در 

در آیین مھر نوین این ستایش و تجدید و باور قدرت خداوند در خود . انجام مسئولیت قلبی خویش تقویت و یاد آوری کنند 

روزی دوبار دست کم ھفت دقیقھ در حالت نشستھ روبھ آتش پاک یا ھر نور دیگر مراقبھ کنند ، این مراقبھ در  می تواند

سر وقت ساعت ھفت صبح و ھفت غروب در روی کف بھ حالت دیزنی و یا حالت کتلی روی ھر نوع صندلی بھ طور 

وجود خداوند من و ما اینطور نیست کھ ظاھر  ریالکس نشستھ و بھ تقویت تکیھ گاه خود باوری الھی در بپردازد  چون

شود و بھ من و شما بگوید من خدای قدرت مند خواستھ ھای شما ھستم و شما با فکر مطمئن در راه رسیدن بھ آرزوی 

  . خویش بکوشید  

ر، آیین آزادی آیین مھ. آیین مھر، آیین آزادي و شادي و پیروزي و لذت زندگی انسانی و براندازندۀ  موانع اھریمنی است 

ـا تا زمانی کھ آزادي از بردگی ھای درونی و بیرونی و استقالل ھانسان. ـا و زنان و مردان  استھو برابري انسان

اولین شرط  در آیین مھر، آزادي و فضاي . توانند ندای مھر دل خود را پیگیری کنندنمىشخصی و ملی  نداشتھ باشند 
زیرا رسیدن بھ آرزوھای دل تک تک افراد کھ ھدف اصلی آیین مھر است،  .آزادي واستقالل فردي و اجتماعي است

خداي مھر و آیین مھر بر خواستھ از عشق و دوستي و صلح و . نیازمند آزادی کامل از ھمھ موانع ضد انسانی است 

با پدیده ھای مھر، خداي نور و روشنایي و آبادي و زیبایي و محبت و خدای نبرد .  رسیدن بھ رضایت كامل آدمي است

پلید و رسیدن بھ خوشبختی در زندگی  است؛ مھر خدای براندازنده دشمن زندگی انسانی و دروغ  و خیانت و راه راستین 

  . ـا و رنج ھا و ناکامیھا استھنجات ھمھ از ذلت

از ھمھ موانعی در شرح آیین مھر روشن است کھ داشتن زندگی دلخواه در آن جامعھ ای تحقق می گیرد کھ مردم          

درونی و بیرونی از شخصی و عمومی بتوانند آزاد باشد کھ از ھر جھت برای ھمھ توسعھ یافتھ باشد کھ حتی در جامعھ 

  موانع درونی و بیرونی برای زندگی دلخواه یا الھی غیراز آنچھ نام . غرب برای ھمھ اینطوری نیست 

ادی بیان و انتخاب و اندیشھ ھا و فرھنگ بھ ھمھ طریق کافی نیست آزادی سیاسی و آز. برده ام  بسیار و گوناگون است 
آزادی از ھمھ نیاز ھا و احساسھا و موانع طبیعی و اجتماعی  و جسمی و روحی و رفع عقده ھا . ھرچند ضروری است 

و گام   و ناکامی و چالشھای روحی از طریق تجھیز جامعھ و سرمایھ و در کل توسعھ اقتصادی لوازم اولیھ دمکراسی
  .    ھای الزم در تحقق جامعھ مھری برای ھمھ است   

  عاقبت دریافت او را بدید                گفت مژده ای ده کھ دستوری رسید                                 
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  ھیچ آداب و ترتیبی مجو                 ھرچھ خواھی دل تنگت بگو                                

آنچھ حافظ و مولوي و دیگر عارفان بھ دنبالش . در مسلک عشق عارفان کار مھم ، رسیدن بھ معبود دل است             

گشت بھ راه بي انتھا و بسیار سختی كھ این عشق دل مىشود و بر نمىبودند، شکلی خاص بود کھ بھ ھمۀ مردم مربوط 

رسیدن بھ حقایق دل و رشتھ الھی و خود باوری بھ طریق علمی و حاال این راه . مادي و عیني انسان در آن گم بوده است 

خواھد در كشاورزي بھ آنچھ دوست دارد مىیكي . تجربی خیلی راحت و آسان می تواند در دست رس ھمھ قرار گیرد 

صاحب خواھد در سیاست یا اقتصاد موفق باشد و یا  مىخواھد در علم و دانش بھ آرزویی برسد،  یكي ھم مىبرسد و یكي 

در ھمۀ اینھا رسالت خدمت بھ جامعھ و تکامل یا توسعھ بشری وجود دارد و این . اندیشھ سیاسی و اقتصادی و غیره باشد 

  . مھرداد ھر یک از آنھاست

در . آیین مھر نوین، آیین استقالل و صاحب اختیار دلخواه تك تك مردم برخودشان است و ھر كسي مھرداد خود را دارد

شور ھم، مردم مسئولیتی دارند کھ باید برای انجام دادن آن و رسیدن بھ ھدف و منافع مشترک جمعی کھ سطح جامعھ و ک

بر منافع مادی ترجیح دارد، تالش کنند زیرا تا زمانی کھ استقالل و مسئولیت ملی در ھر جامعھ نباشد، آزادی و استقالل 

. توان بھ منافع شخصی و آزادی فردی دست یافت نمىشد فردی وجود نخواھد داشت و تا منافع و مسئولیت جمع حفظ نبا

ھمھ وظیفھ . و بسیار نیرومند دارد تر ، قدرت حق یا شبکھ مھر بزرگ)تعداد خواستھ ھای قلبی ( خداي ملت و جامعھ 

بھ دارند در ھمت جمعي شركت داشتھ باشند و اول بھ فکر جمع و وطن  بوده و بدان احساس مسئولیت کنند بعد از رسیدن 

این خواستھ مشترک بھ فکر آزادی فردی و موفقیت فردی باشند و این امروز روشن است و این آیین  و این راه و ھدف، 

برای توسعۀ سیاسی و اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی مانند علم اقتصاد و غیره است، اما این اساس قوی و راستین الھی 

راه روشنی برای رسیدن یکایک مردم بھ آزادی اندیشھ و شکوفایی  دارد کھ این ھمان خواست خدای مھر نوین است و

ـا و بیدینان و کسانی کھ ھـا و کاپیتالیستھھمھ نوع استعداد انسانی است و دین ھمۀ مردم جھان با ھر گرایشی از مارکسیت

. دای مھر ھستند دارای ھر فرھنگی و باوری مثبت ھستند می باشد ، ھمۀ دارای آرزوی قلبی یا مھردادی متصل بھ خ

بنابراین . خواھیم انجام دھیم یا بدان برسیم یا آن را داشتھ باشیممىاندیشھ یا دیگر اندیشی چیزی است کھ ما از تھ دل 
کمترین فایدۀ ایمان بھ مھر در جامعھ، آزادی دینامیک فکر و اندیشھ و داشتن یا فراھم آوردن ھمۀ امکانات برای 

ـایی است کھ در خط خداي دل او قرار دارد و ھھر فردي داراي استعدادھا و اندیشھ. ستشکوفایی انسان ھا و جامعھ ا
ـا در جامعھ سالم ،پاك و خالص و انسانی است و چیزھایي كھ مانع انتشار ھباید بتواند خود را ظھور دھد ، این اندیشھ

ردم در سرنوشت خود و امنیت و آزادي دولت ملی و مشارکت ھمھ م. ـاست باید از فرد و جامعھ زدوده شودھآن استعداد

ً فراھم شود تا جامعھ براي ظھور  و امكانات و رفاه اجتماعي و فردی و خود مختاری فرھنگھا باید با ھمت جمعي كامال

در ضمن در کتاب ھای متفکران اسالمی و در کتاب ھای مرجع و . ـا یا اندیشھ ھا احیا و آماده شودھھمۀ نوع استعداد

قرن ھای پیش از آنچھ حکمت ھا و پند ھا و ادبیات مثبت وجود دارد از فرھنگ و ادب ایرانی گرفتھ شده  مقدس اسالمی

  . کھ باید باز یافت شود و بھ سرجایش برگردانده شود 

                              ـای قلبی گوناگون انسان ھا است          ھخوداوند مھر ھمان دریای عشق و عالقھ اندیشھ -  ١٠            

خلوص در . ناخالصی در آن راه ندارداى ، یعنی آنکھ پاک و خالص است و ذره)بھ ھر چھ ( عشق واقعی                  

  . مصلحت و منفعت شخصی در عشق جایی ندارد. ، پشتیبانی الھی را بھ ھمراه خواھد داشتاىھر اندیشھ
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چنین شخصی . تواند از زیر مسئولیت آن شانھ خالی کندنمى، ھرگز شخصی کھ نسبت بھ چیزی عشق واقعی داشتھ باشد

ممکن است زیر بار عشق، رنج و درد زیادی متحمل شود، اما باید بھ یاد داشتھ باشد کھ خداوند متناسب با سختی راه، 

او فقط باید .  زدسامىکند و راه را برای رسیدن بھ آرزو ھا ھموار مىبرای عاشق شھامت و توانایی الزم را نیز فراھم 

ـای دیو ھای اھریمن راه خود را پیدا کند و تا رسیدن بھ ھخود و مھرداد خود را بشناسد  و بدون گرفتار شدن در دام

کند و مىھر کس قدم در این راه بگذارد، خدا نیز او را راھنمایی .  منزل از پای ننشیند، زیرا خواستن توانستن است

انسان اھل مھر باید ھرگونھ ترس را کنار بگذارد و با قلبی مطمئن بھ راھش ادامھ . سازد مىمسیر را برایش ھموار 

  .    دھد

ـای نفسانی غلبھ داشتھ باشند، نور ایمان ھانسان ھرچھ بیشتر عزت و اعتماد بنفس داشتھ باشد بیشتر می تواند بر وسوسھ

ان و عشق است و انسان را در جایگاه ضعف و ذلت امیال اھریمنی یا شیطانی ضد ایم. شودمىالھی بیشتر در دلش شکوفا 

  .  دارد و نمی گذارد نور ایمان الھی در دل شکوفا شودمىنگھ 

آیین مھر نوین دین اسرارنیست، تبعیض جنسي در آن راھی ندارد، دستورھای عمومی و اعتقادی ثابت و خود کامھ نیز 

در درجھ اول بکر و شخصی است و در درجھ دوم بستھ بھ نوع در آن وجود ندارد چون دل اندیشھ مند ھر فرد یا مھرداد 

اندیشھ کھ تا چھ حد در جمعی اشتراک و یگانگی داشتھ باشد در اندیشھ عمومی یا الھی مھر جا می گیرد مثل مسئولیت 

رداد و در این آیین، اعتماد ھر چھ بیشتر بھ قدرت اندیشۀ خود در شخصی و عمومی یا در م. منافع مشترک در یک ملت 

  . ین وسیلھ پیروزی استترمھر مھم

دھد این دین در ھمان شکل باستانی کھ بیشتر مىاز آیین مھر كھن نمادھاي بسیاري بھ ما رسیده است کھ نشان         

ی این اـای دستوری مرسوم بھ گونھھدر ھمۀ مذھب. حد و مرز بودبىمبتنی بر اسرار و فداکاری بود، چقدر گسترده و 

این . ـاھـا کھ بھ شکل غار با نمایی ھاللی بودند کھ نماد کاوش در دل است نھ در آسمانھمانند مھرابھ. ود دارندنمادھا وج

اى ـا و معابد شرق آسیا و غیره شده است؛ یا در اسطورهھاساس و بنیان اولیۀ ساختمان ھمۀ مسجدھا و کلیساھا و کنیسھ

وان از درخت سور یا سرو مىتھمچنین . ام آناھیتا زاده شد یا فرمان یافتداریم کھ مھر در غار از مادر باکره و پاکی بھ ن

ھنوز درختان سرو مقدس در ایران وجود دارد کھ در آیین مسیحیت بھ کاج تبدیل شده است و جشن شب میالد . نام برد 

نگر بر ضحاک و روشن جشن مھرگان کھ بنیانش پیروزی کاوه آھـای بسیار دیگر مثل ھمھر یا شب یلدا و نمادھا و آیین
از میراث باستانی مھر . کردن آتش بر فراز کوه مازندران یا البرز ھنوز بعد از ھزارھا سال نام نشان و احترام دارند 

پرورش جسم و ورزش و تربیت بدنی در زورخانھ ھا بوده است کھ ھمگام با تقویت عزت و اعتماد بھ نفس و تقویت 

دگی انسان حتی در مھرابھ ھا  توجھ زیاد داشتھ اند و از اجزای دین مھر قدیم بوده روحی بھ پرورش جسمی و روح رزمن

از راه و رسم ھای یوگا و انواع راه . است و باید در این آیین نوین مھر ھمراه پرورش روح  مورد توجھ زیاد قرار گیرد 

بھ آنجا برده شده است و برعکس ایران  ھای پرورش جسمی کھ در ھند و چین وجود دارد بھ احتمال قوی از ایرانی مھری

  .   حفظ شده است در این مورد نشانھ ھایی وجود دارد 

اما مھم ترین قضیھ این است کھ از دلیلھا و سند ھای بجای مانده نشان می دھد کھ آیین مھر باستانی کھن ما          

اھریمنی یا آخرتی و زاھدی بعد از خودش بھ مربوط بھ آراستگی و پیروزی زندگی دنیایی بوده است و از مسلک ھای 

حافظ از نفی و خشم از زاھدان بھ مغان و دیر مغان و خرابات و پیر مغان کھ در دین مھریا میترای کھن . دور بوده است 

یران آریایی باال ترین مقام را داشتند تکیھ می دھد یا مراسم ھا و کار ھای جنبش جوانمردی عیاران بعد از اشغال و ذلت ا
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یا طی کردن مراحل میترای اروپا با تکامل استقامت جسم و روح برای زندگی سر فراز و . برای زندگی بھتر فقیران 

پیروزی کاوه آھنگر بر ضحاک را با جنش مھرگان پاس می داشتند . پیروزی در جنگ با پلید ی دنیایی ھمراه بوده است 

. قھرمانان میھنی و پیروز شدگان و سر فرازی دنیایی ھمراه بوده است  در تمام جشن ھا ایرانی ھمراه با قدردانی از. 

دلیل ھا و سند ھای بسیاری بجا مانده کھ نشان می دھد آیین مھر ایران خدای بھروزی و پیروزی زندگی دنیایی و 
م در دین زرتشتی فکر می کنم آن بیماری باور بھ آخرت و بھشت و جھن  .برازنده پدیده ھای اھریمنی زندگی بوده است 

کار بعد از زرتشت و دنباش بعد از آن است ، یک نھاد و یک چشمھ کردن پلیدی و خوبی دنیایی یا یک خدایی کردن و 

کوچک بی اھمیت کردن اساس زندگی الھی و بعد از آن مانی پیامبر راستی و خوبیھای زندگی را رد و نفی و تاریکی 

ای خیالی در نفی لذت دنیایی و رنج کشی قرار داده است و سلمان پارسی کامل تر کرده است و سعادت زندگی را بھ آن دنی

از مانی و دیگران ، انسان را کامال برای آن دنیا قرار داده و زندگی اھریمنی این دنیا را اساس خلقت و ھدف خداوند قرار 

  . داده است 

  ی مھر   از صفات خوداوند یکتا  -١١                                 

. ـا قرار داردھروح عالی انسان جلوه گاه و نقطۀ اتصال بھ خدای بزرگ است، نقطۀ اصلي این نور  در روح  و دل 

ي از آن نور یا انرژی و اخداوند داناي بزرگ، بسیار نیرومند است و ھر چھ بخواھد برایش ممکن است، اما ھر فرد نقطھ

ـا در سطح وسیع، خدایی را یا نیروی دریایی را ھـا و نقطھھپیوستن اتصالبا بھ ھم . اتصالی از آن را در دل دارد 

ـا را بھ ھتواند انسانمىکھ  آیدمىـا، نیرویی قدرتمند و الھی پدید ھبا اتحاد دلتوانیم ببینیم کھ در ھمھ جا وجود دارد مى

د بھ عنوان ناجی جمع شود ، بھ این نیروی قدرتمند ممکن است در اندیشھ یک فر.  پیروزی و موفقیت اجتماعی برساند

خداوند کل . ملی بیابداى عبارتی ممکن است فردی با داشتن این نیروی اندیشھ ، مسئولیتی پاک و الھی برای انجام وظیفھ

ـای دوستان ھتواند ھمۀ ذھنمىیعنی خداوند مھر . دھدمىیا نور دانایی بھ چنین شخصی امکان رسیدن بھ آن ھدف ملی را 

ـا دارد، یاری ھـایی کھ در دلھبھ صورت آگاھانھ یا ناخودآگاه بھ سوی او جلب کند و اورا از طریق اتصالو دشمنان را 

توان در کسانی کھ خواھان خالصانھ رشد ھمھ مىنظیر این حالت را . دھد تا اھداف مشترک ھمۀ مردم را برآورده سازد

  . انسانھا ھستند مشاھده کرد

ین، تر، ھمۀ جانداران و گیاھان و حیوانات بھ عنوان مھم وند جاویدان بودن استیکی از صفات خدا -الف         

با تولید نسل، صفحۀ اطالعات یعني صفحۀ دل بھ نسل بعدي . ین و اولین وظیفۀ زندگی باید تولید نسل کنندترضروری

و برای ظھور آنھا در حد  شود و این صفحھ دل ھر کس بعد از بلوغ  عالقھ و استعدادھاي خود را پیدا كردهمىمنتقل 

  . خداوند برای ھر جانداری راه بقا و دفاع را قرار داده است. كندمىتوان خود عمل 

یعنی جایگاه الھی انسان در تداوم . ادامۀ نسل راه عمومی بقای روح و جان یا مظھر بقای الھی است یا بوده یا شده است

کالبد کھ وسیلھ و پایگاه گذر روح الھی انسان است، بعد از انجام  .یابدمىشود  و رشد مىکند و منتقل مىـا حرکت ھنسل

شود،  چون دیگر پایگاھی برای مىافتد و بعد از مرگ، جان نیز مثل نور یا انرژی در تاریکی محو مىش از کار اوظیفھ

  . خود  ندارد

و پیشرفت برای دیگران است اگر اما راه دوم بقای الھی کھ در انسانھای شایستھ تر وجود دارد حرکت رو بھ جلو     

  .نداماند، مانند ھمھ کسانی کھ تمدن انسانی را بھ اینجا رساندهمىصورت گرفتھ باشد بر جای 
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توانند محیط را بھ نفع خود مىآنھا . ـا موجودات برترند و نسبت بھ دیگر جانداران توان و وظیفۀ بیشتری دارندھانسان

تواند وظیفۀ مىانسان . تالش کنندتر خود و دیگر موجودات و زندگی بھتر و پیشرفتھتغییر دھند و برای بھبود آیندۀ نسل 

ی را بپذیرد و انجام دھد و بھ ھمان اندازه مسئول حفظ و تداوم و بھبود زندگی خود و ھمنوعان و ھمھ موجودات اپیچیده

ب خدا، وظیفھ دارد متناسب با توان و انسان با داشتن امکانات و توانایی جسمی و عقلی از جان. زنده و محیط زیست است

بھ ھمین ترتیب گروه ھای ھم فکر و ھم کیش . مسئولیت الھی خود برای تکامل زندگی خود و ھمۀ موجودات تالش کند

  .ی دارند کھ بر اساس آن باید برای تکامل و رسیدن بھ خواستھ گروه خود تالش کنندتروظیفۀ بزرگ

خداوند دانا در ھمھ جا یعني در  - ور دارد و باال ترین آگاھی و توانایی را داراستخوداوند در ھمھ جا حض -ب         

ـا بھ ھم راه دارد و بھ یكدیگر ھـا نیز بھ ھم اتصال دارند و اطالعات و دانایي دلھـا حضور دارد و این دلھھمۀ دل

دمھ ببیند یا تلف شود تا وقتی کھ آن خداوند بھ کسی کھ احتیاج برای وظیفھ الھی خود دارد ھرگز نمی گذارد ص. رسدمى

وظیفھ اش انجام شود این حفاظت بھ ھمھ طریق و بیشتر از طریق ذھن شھور فرد یا بوسیلھ کمک انسانھای دیگر کھ از 

  .سوی خدا فرستاده می شود انجام می گیرد 

توانند از گذشتھ و آینده سخن مىراد برخی اف. تواند وقایع  چند روز یا چند ماه دیگر را ببیندمىانسان در خواب و رؤیا  

یعنی انسان غیر از دانایي . این اطالعات از كجا مي آید؟ روشن است كھ این دانایي از ھمان دل و قلب انسان است. بگویند

خداوند این دانایي را در دل انسان ھا و در بین انسانھا قرار داده . خودآگاه، از دانایي برتر و قوی تری برخوردار است

  .ـا بھ ھم ارتباط داردھاست و این نور یا انرژی دل

دھند ھر چھ بھ ھم مىاین ارتباطی کھ در مسئولیت ھای خانواده، گروه، طایفھ، محلھ یا شھر یا كشور را تشکیل 
ـا، بیشتر باشد، ھـای مشترک بین انسانھبھ عبارتی ھر چھ زمینھ. استتر و وابستگی بیشتری دارند، قویتر نزدیک
و بھ تر و خالصتر نکتۀ دیگر این است  کھ ھر چھ مسئولیت مشترک بین افراد، پاک. خواھد بودىتر بین آنھا قوارتباط 

برای مثال در عالم سیاست، ھر کس کھ مسئولیت و ھدف  .دور از ریا و نیرنگ باشد، ارتباط نیز نیرومندتر خواھد بود

  . ی بیشتر کھ از دل ھای جمع جاری است بر خوردارند و دردمندانھ داشتھ باشد، از توانایی و حمایت الھتر پاک

باید دانست کھ آگاھی و تکامل خداوند موازی آگاھی و تمدن و تکامل انسان ھا است مثال آگاھی خداوند ده قرن            
مثل فاصلھ  بین گذشتھ با حال فرق می کند البتھ این آگاھی خداوند تا حدی جلوتر از آگاھی سرآمد ترین انسانھا می باشد 

  .  آگاھی خود آگاه و ناخود آگاه انسان است 

باشد، این اتصال و ارتباط تر و خالصتر ـا ھمچون دریا بھ ھم ارتباط دارند و انسان ھر چھ در ھدفش پاکھاندیشھ در دل 

کھ مسئولیتی سنگین اشاره کرد ، خمینی  ١٣۵٧توان بھ انقالب سال مىبرای نمونھ . یا خداوند مھر نیرومندتر خواھد بود

کرد و در این راه، خلوص کامل داشت، مبارزه با شاه را آغاز کرد و مردم نیز کھ آگاھی مىرا در خود احساس 

در این میان، بیشترین تأثیر را افراد رژیم و خود شاه داشتند کھ با . ـان در ھمان حد بود، بھ او یاری رساندندشودانایی

بھ عبارت دیگر یاري الھي از ھمۀ مردم ایران از دوست ودشمن و ھمۀ . شدت بخشیدندکارھای غلطشان، این جریان را 

البتھ باید گفت . ـاستھچون خداوند صاحب ھمۀ دل. شدمىـاي خارجي را كھ آن زمان با ایران مربوط بودند شامل ھقدرت

ب است، در صورتي كھ مایۀ کردند كھ ھر چھ مذھبي باشد خومىمردم از ھدف اصلی روحانیون اطالع نداشتند و فکر 

این سطح آگاھي در کنار نفرت عمومی از . شدمىگرفت و ھدایت مىـری شاھان از ھمین دین عدل سر چشمھ گاصلي ستم

  . دست بھ دست ھم داد تا انقالب پیروز شود) ارتباط مسئولیت قلبی( شاه و نیز یاری خدا 
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د، مردم دریافتند کھ تفکر آخوندھا سراسر تسلیم شدن بھ سیاھی و اما وقتی کھ خمینی عقیدۀ مذھبی خود را بھ عمل در آور

ـا باشد، در آن جایی ندارد و بدین ترتیب آن اقبالی الھی قلبھایی ھتباھی و اھریمن است و ھیچ چیزی کھ خشنود کنندۀ دل

ر رھبران سیاسی و این موضوع دربارۀ دیگ.     کھ خمینی را در پیروزی انقالب یاری داد بھ سرعت از دلھا قطع شد

در این زمینھ گفتنی است کھ اعتقادات مذھبی و غیر مذھبی یا آداب و رسوم مردم تأثیری . انقالبی جھان نیز صادق است

بر این اساس، پیروزی خمینی نیز بر اساس اعتقادات مذھبی نبود و ربطی بھ اسالم نداشت، بلکھ . بر این اقبال الھی ندارد

از این نظر ) . اندیشھ نو او وسایل رسیدن مالھا برای اولین بار بھ قدرت بود ( او بود  دیشھ نوانبر اساس خلوص دل در 

ً لنین وجود ندارد و خمینی اگر ھر اعتقاد دیگری غیر از اندیشھ نو و خالص ھم داشت، تفاوتی در  فرقی بین  او و یا مثال

نسبت بھ موضوعی کھ اندیشھ نو نباشد، آن را خالصانھ و از  نکتۀ مھم این است کھ اگر ھمھ با آگاھی. شد نمىقضیھ ایجاد 

  .شوند مىدل و جان بخواھند، احتمال پیروزی بسیار 

کرامت و . ، در آزادی بیان بھ ھر شکلی نباید خط قرمز و محدودیت باشد  تعیین حدود آزادی بیان و خط قرمز        

انسان ھر آنچھ در دل و الھیات خود دارد . شود و معنی می یابد  جوھر انسان در آزادی انسانی بی قید و شرط شکوفا می

عده . باید بتواند بیان کند و بھ ظھور برساند و یا در افکار عمومی قرار دھد تا اگر اشکالی و نارسایی دارد اصالح شود 

مثال نباید بھ عقیده و مذھب ادعا می کنند کھ موافق آزادی بیان ھستند اما آن را محدود می دانند و دلیل می آوردند کھ 

مردم کھ باید شخصی باشد ایراد گرفت و غیره ، اما حقیقت این است کھ ھر چھ از خواست قلبی انسان بر می خواھد باید 

در سایت آزادی بیان واقع شود مثال مذھب ھا کھ ساختھ پرداختھ انسان ھاست چرا نباید در حوزه آزادی بیان واقع شود ، 

اما نمی شود بھ . ندگی و ضد انسانی و ضد شھور و عقل آدمی باشد و تباھی آور باشد نباید اصالح شود مذھبی کھ ضد ز

رنگ سیاه مردمی ایراد گرفت چون در اراده آدمی قرار ندارد اما ختنھ کردن دختران در بین سیاھان ھر چند مذھبی باشد 

  ... باید بیان و اصالح شود 

توان گفت این آیین تا قبل از مھاجرت اولیھ مىآیین مھر ، تاریخ بسیار كھني دارد ،  -نیروی پیشرو انسان -پ        

ـای اساطیری کھ بھ ھكلیۀ جشن ھاي ایران باستان و آیین. ایرانیان یا آریاییان بھ غرب و شرق در ایران بھ وجود آمده بود 

ل ھفت مرحلھ سلوک در ھمھ مذھب ھا و جشن سال مث. دین زرتشتی رسیده بود ھمھ از آیین باستانی مھر گرفتھ شده بود 

مھر در طول ھزاران سال قدمت خود بھ .  ـای کسانی مثل مسیح و مھدی و غیره با این آیین مرتبط استھنو میالدي یا نام

این . ـای مختلف چون خدا و فرشتھ و ناجی و یا عشق الھی در مسالک عرفانی تغییر ماھیت داده است ھـا و شکلھنام

كند و این مىـاي انساني ھدایت ھـا و جامعھ را بھ شادي و زندگي سرشار از پیروزي در ھمۀ خواستھھن ھمۀ انسانآیی

دین، ھمان نیروی ماورای انساني و آزادی برای ھدف تکامل زندگی انسان بھ معنی کامل است کھ انسان را بھ سوی 

ـای تلقینی دینی مرسوم رھا ھکند و از عقیدهمىپیشرفتی کھ روشن و قبل لمس و مادی و در دلھا است، ھدایت 

دانند مىالبتھ بسیاری عقیدۀ مذھبی را با اندیشھ قاطی . ( اساس این دین، آزادی و شکوفایی ھر نوع  اندیشھ است.سازدمى

) ھ است نامند کھ مشتی خرافمىو این باورھا را نوعی اندیشھ یا فلسفھ یا مانند مالھای مکتب عدل، آن را تنھا علم اصلی 

 .  

ھدف این . شودمىآیین مھر نوین، آیینی الھی و انسانی است کھ در آن آزادی انسان از ھمۀ موانع درونی و بیرونی مطرح 

ـای موجود و بکارگیری و بھره گیری از ھآیین، رسیدن انسان بھ پیروزی برای رسیدن بھ زندگی سرشار و توانا از نعمت

  .  آنھا است
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سازد و راه روشن زندگی نوین را بھ ھمھ نشان مىـا و دروغ و سیاھی رھا ھـا را از تاریکی دینھآیین مھر ھمۀ انسان

برد و کامیابی و پیروزی و خودباوری را برای انسان بھ ارمغان مىاین آیین، ھمۀ رسوم اھریمنی را از بین . دھدمى

  .کندمىـارا پاک ھنـای دینی و باورھای نادرست و جنایات ترویستی ذھن انساھآورد ،  تعصبمى

در این آیین . کند تا در کنار ھم، ھرچھ بیشتر آسوده تر و قدرتمندتر زندگی کنندمىـا کمک ھخداوند در آیین مھر، بھ انسان

ھمھ با ھم برابرند و برابر ھم می توانند از وجود او بھره مند شوند و بر اساس عزت و آفرین انسانی خود، بھ پیروزی و 

در آیین مھر، خداوند از آسمان و از جایگاه مھیب فرمانروایی بر ھمگان، بھ زمین و بھ میان مردم و . دموفقیت دست یابن

  . شودمىبھ جایگاه عشق وآزادی و عینی آورده 

. یا مھرداد خود ھستندمند ـا یا ھر فرھنگی داراي دل اندیشھھھمۀ مردم از دینداران گرفتھ تا بي دینان و ماركسیست      

در دل ھر چھ دارد، ھمان وظیفھ یا رسالت  دادۀ مھر است كھ در این آیین مورد  حمایت و ھدایت و  تشویق و ھر كسي 

ـا کمک شود تا در ھبراي رسیدن بھ ایمان و عزت و اراده  باید بھ انسان. كمك الھی قرار مي گیرد تا در آن پیروز شود 

در آیین مھر افراد نباید چیزی را در دل تغییر دھند بلکھ ھر چھ در  .اندیشۀ خود پیروز شوند و شادی یابند و کامیاب شوند
وقتی کھ این اھل ایمان بھ این فلسفۀ زندگی .  دارند، اگر انسانی باشد باید ھمان را تقویت و شکوفا کنند دل و قلب خود

کنند و ضعف مىپیدا ـا غلبھ ھرسیدند، با تقویت روحی و جسمی و توانایی در ھمۀ امور شخصی و اجتماعی بر ضعف

مھمترین وجھ در آیین مھر ھمان آزادي و .  دھدمىجایش را بھ شھامت و دلیری و جوانمردی و مسئولیت میھنی و بشری 

  . آزادگي و استقالل شخصی و ھمبستگی و رھایی از بندھای اھریمن و شکوفایی روبھ جلو ھر اندیشھ ھا و جامعھ است

دانیم كھ در مىحق را بھترین نام خداوند مي نامند ما . شمارند حق استمىخداوند  ـایي كھ برايھین نامتریكي از مھم

پس خداوند اگر حق بود، چرا این . ند، اما نابود شده اند و اثري از آنھا نیستاتاریخ افراد و گروھھای بسیاری بر حق بوده

حق صفت دانایي و توانایی است . ھراستماند ؟ حق یا راستي یكي از صفات خداوند ممىھمھ حق نابود مي شود یا عقب 

. عشق و قدرت و مھرباني و جاوداني و غیره از صفات دیگر خداوند دانایي است. نھ اینكھ فقط این خاص خدا باشد

گویند چون حق داریم پیروزیم کھ سخن بستگی بھ شرطی است ، اما این شعار ھمواره درست بوده است کھ ھر كسي مى

در یك كالم، خداوند مھر، اندیشۀ دانایي و عشق   .ناست و دانایی کھ حق باشد محور قدرت خداستدانای واقعی باشد توا
گویند خداوند نور دانایي است كھ در ھمھ جا وجود دارد و مىیا ھمان طور كھ . كل برای تکامل انسانی این زندگی است

  ..شودمى کند و ایمان دارد،  از قدرت عظیم آن بر خوردارمىكسي کھ آن را گوش 

رد    -  ١٢                     ِ   )پیکارنامھ، جمیعت جوانان جنبش مھر ( بخش جم ک

رد«                                                 »مثل دین کِ

  ناجی الھی ایرانی    -آ       

و رھایی از تیزچنگالھای اھریمنی تواند ناجی آزادی مىایرانی از ھزاران سال پیش بھ تجربھ می دانستھ کھ کسی          

باشد کھ تأیید و پشتیبانی یا فر الھی داشتھ باشد و این کامال درست و واقعی بوده است، چون بارھا  آن را تجربھ کرده اند 

کھ در عزت جانب داری و ھمبستگی در زمان سرخوردگی عاطفی از خود و قومیت خود قوی ( و دیده اند و برای آنان 

ـای اساطیری ایرانی، فراوان کسانی بودند کھ دارای ستاره اقبال بودند و پشتیبانی ھدر داستان. ابت شده است ث) نیستند 

الھی داشتند و مردم را آزاد می کردند ،  مثل کاوه آھنگر و فریدون ، این روشن می کند کھ ایرانی نسبت بھ تیره ھای 
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شتھ ھا از جملھ در تمرکز نیروی ماورای بشریت برخوردار بوده اند ، دیگر دنیا از تمدن و تجربۀ بیشتر انسانی در ھمھ ر

خواست و بھ کمک مىبھ طوری کھ بعد از ھجوم و ویرانی توسط اقوام وحشی، دوباره بوسیلھ ھمین نیرو الھی بر پا 

  .داد مىدامھ انیروی فکر و اندیشھ خود بھ ساختن و تولید و زندگی 

ـاز کافی سبودند ؟ برای جواب این مسئلۀ سرنوشتتر لگر دور از قوانین بشری ضعیفآیا مردم ایران از بدویان اشغا 

ـای تحوالت تاریخ ایران  برای ھاست بھ سرگذشت ھمین انقالب و حکومت مالھا بنگریم کھ در این صورت ھمۀ واقعیت

لی کھ مھم ترین منبع ضعف عزت نفس و عدم انسجام ملی و بستن آزادی فکر ، اندیشھ ھا و عزت م. شودمىما روشن 

قدرت ایرانی مثل بدویان و  وارثان آنھا از چنگ و . قدرت و دفاع  اوست از مھم ترین عوامل ذلت و شکست بوده اند 

بھ آنچھ آخوندھای . گیرد نمىری و درندگی و نیرنگی و قوم پرستی کورکورانھ ، سرچشمھ كادندان و تیزچنگی و طمع

از ھمھ مردم از تر راستی و  با فداکاری عده ای از مردم متعصب بھ مراتب ضعیف سید ھای فریب کار و حیلھ گر با

بیسواد ایرانی کھ از رژیم خفقان شاه ناراضی بودند ، خیانت بزرگ روا داشتھ اند و عمل کرده اند نگاه کنید و اینکھ 

سابقھ ای در حال بىو ضدملی  چگونھ تک تک مردم و ھمۀ منابع کشور را قبضھ کرده اند و اعمال اھریمنی ، ضدبشری

شود کھ ھمۀ آن حوادث تاریخی مىمرداد نگاه کنید، در این صورت روشن  ٢٨اجرا دارند ، یا بھ وقایع بعد از کودتای 

ایران در تمام طول تاریخ این چھارده قرن درقتل عام و غارت و اسارت و شکست و تسلیم یا . ھمین طور بوده است 

سپری کرده است، آن چند قبایل بدوی صحرایی در مقابل آن ایران چھارده قرن پیش چھ بودند فرار و مھاجرت بزرگ را 

ھمۀ ما شاھد بوده ایم کھ مردم در مقابل آخوند ھا این پاسداران . ند این تباھی را بر سر مردم ایران آوردهترکھ بزرگ

سرکوب آن شعلھ ھای شور و عزت میھنی  میراث اھریمنی ھرگز از ھر لحاظ ضعیف  نبودند، اما بعد از مدتی کوتاه

بھ علت ضعف مسئولیت ملی اکثریت مردم بھ ذلت و تفرقھ و ترس و تنھایی کشیده شده و بھ احساس عجز  ١٣۵٧انقالب 

ھمھ بھ علت فریب و حیلھ گری و خیانت بھ قول قرار از سوی این صحرانوردان و خود باختگی تبدیل شده است کھ 
  . نی بھ دور بودند و ھنوز ھم ھستند بوده است  وحشی کھ از تمدن انسا

سالھاست بسیاری از مردم ایران تمنای حملۀ نظامی از سوی آمریکا را دارند ،این از یاری ارادۀ خداوند مھر بوده         

روبھ رو  کھ  دولت آمریکا بھ جای حملۀ نظامی بھ ایران وارد النۀ  زنبور عراق و افغانستان شده و با عواقب ناگواری

شده و سبب شده ایران از حملۀ نظامی آمریکا محفوظ بماند، در صورتی در ھمین ظاھر قضیھ روشن بود کھ دشمن اصلی 

ـاپذیر آمریکا یا جھان کفر، یا تروریست اصلی ھمانا مکتب اسالم ناب و این حکومت مالھا بوده نو ھمیشگی و سازش

تنھا خواست خداوند مھر در حرکت و عبور مردم  از تباھی تاریخی و کرد، نھ مىاگر آمریکا بھ ایران حملھ . است 

رفت،  مىشد و بھ ھدر مىفرھنگی و رسیدن بھ آزادی واقعی بزرگ کھ شایستگی ایران است،  با آن ھمھ خسارت نابود 

  .پاشید مىبلکھ ایران کنونی نیز از ھم 

م، این امام زمان باوری و خرافی اقیده مذھبی حکومت آوردهع»  امام زمان« در دفتر جعبۀ سیاه در مورد ناجي           

ضد بشری در دوران نھایت تاخت و تاز وحشیانھ تازی و تاتار و اسارت و ذلت مردم ایران در مکتب عدل مظلومیت بھ 

دم و شکل باور اھریمنی در آورده شده و از طریق مظلومیت بر اثر تاخت و تاز و تسلط وحشیانھ وارد فرھنگ دینی مر

مال ھا شده و بھ زمان ما رسیده است و در این حکومت عدل مھم ترین ھدف فراھم کردن شرایط نھایت مظلومیت و 

مصیبت بوسیلھ ھمھ دارایی ھا و نابودی وابستگیھای مادی و دنیایی مردم برای زمان انتظار و ظھور ھر چھ زودتر در 

آخرت است تا بیاید و اھداف عدل و جھاد علیھ تمدن جھان اینھا را  باور دینی سید مال تیره مغز و حمالھای آنان درعدل

یعنی بر اساس . اعالم کامل کند بھ سراسر جھان ببرد و ھمھ را در غرق خون تحت آن ذلت ضد انسانی عدل درآورد
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نابودی ھمھ ھدف خلقت خدای عدل مالھا ، مردم ایران و جھان را از کفر یا گمراھی دنیا زده گی آزاد کند کھ منظور 

شکوفایی تمدن و اندیشۀ انسانی و رفاه و حقوق بشر و آزادی ھای زندگی و غیره است ؛ یعنی درست بر عکس آنچھ 

یک نکتۀ مھم اینکھ امام زمانی کھ مالھا و مکتبشان بدان باور مسلم دارند، فقط . مردم از امام زمان خود انتظار دارند 

است کھ بر اساس بینش مکتبی،  طی صدھا سال در ایران زیر شالق فاجعھ بار پدید یک عقیدۀ دینی یا تلقین دینی مرسوم 

چون تواند الھی باشد، نمىھرگز نیز چنین عقیدھای . آمده، ساختھ شده و نسل بھ نسل از جانب مالھا بھ اینجا رسیده است 
ر توانایی و شکوفایی اندیشھ خواست خدا ھمان خواست قلبی جمعی مردم است و خواست قلبی مردم، پیشرفت انسان د

ھای انسانی رو بھ تکامل دنیایی و تسلط بر بدی و پدیده ھای اھریمنی و پیروزی در انجام رسالت انسانی در این جھان 
، پس این امام زمان   یا برای دنیای دیگر خیالی و بیماری کھ بھ باور قاطع مالھای عادل حاکم است است، نھ چیز دیگر

ین واقعیتی داشتھ باشد یا وجود داشتھ باشد ، چون  ضد خواست الھی ترتواند کوچکنمىالھا ھرگز ضد حقوق بشری م

کنند، از چگونگی امام زمان مالھا و مىاین مردمی کھ در مراسم پرخرج و غوغای امام زمان  رژیم شرکت . است

ھای فرھنگی عامھ در رابطھ با امام اما بعضی از سمبل . حکومت خبر ندارند و امام زمان واقیعی خودشان را دارند 

زمان مثل سمبھای دینی مرسوم می تواند با واقعیت تجربی در تاریخ ارتباطی داشتھ باشد ، مثال می گویند امام زمان با 

اسب سفید خود وارد می شود این سمبل می تواند بھ این معنی باشد کھ شخصی کھ صاحب اندیشھ ناجی است با پشتیبانی 

شگری وارد می شود یا می گویند امام زمان از چاھی بیرون می آید می تواند سمبل این باشد کھ از چاه مردمی یا ل

  .  مشکالت دامنگیر رھا شود و بیرون آید 

مردم بھ تنگ و عجز آمده بودند، و اندیشھ ھا بستھ  خداوند در ھمۀ زمانی کھ، : ھمۀ تاریخ ایرانی گواھی می دھد کھ  
الھی انسان ھا زندانی شده و مردم یارای نجات خود نداشتند ، ناجی نجات طبق خواستھ خدای دلھای و خفھ شده و راه 

اما گفتن این واقعیت الزم . ند، گفتاری دراز و جداگانھ استااینکھ این ناجیان کی بودند و چھ کرده. مردم تعیین کرده است

یشھ نیست و یک اسم و آیین ندارد و برای ھر دوره و ھر است کھ بر خالف دین شیعھ و اسالم، امام زمان یکی برای ھم

شرایط و ھر موقعیت، اندیشھ پیشرفتھ تر یا نجات از سد اھریمنی برای ناجی زمانھ وجود دارد ، زمانی اندیشھ خمینی 

  .د است ، در جاھایی زمانی اندیشھ مارکس یا لنین یا گاندی و زمانی دیگر کسی دیگر با اندیشھ دیگر بلند می شو

گویند و روشن است، خداوند ھر کاری مىنکتۀ بسیار مھم در مورد ناجی الھی ، ھمان طور کھ ھمۀ اھل خدای راستی    

ـا و مصلحت برای ماست و ما اغلب بھ غلط یا از روی عدم شناخت خود و خدا، ھدھد از بھترین حکمتمىکھ انجام 

اگر بد ھم در آید از حکمتی است کھ ما بھ وظیفۀ انسانی و الھی . مممکن است آن را بد و بدبختی در کوتاه مدت تعبیر کنی

داد و دل ما گواھی می داد یا در اثر عدم مىخود بھ علت ترس ھا یا عدم مسئولیت ھا بھ آنچھ عقل و ھوش ما تشخیص 

دچار آن حکمت الھی  یم یا کوتاھی کرده ایم یا بھ قواعد انسانی و عقلی و الھی خود عمل نکرده ایم واآگاھی عمل نکرده

اما این حکمت خدا نیز باز بھترین است، چون طبق شرایط ما و زندگی و حق  . شده ایم کھ بدبختی بھ ھمراه داشتھ است

. ما و کل برای تجربھ و آگاھی از بدو خوب الزم بوده و راھگشای رفع مشکل بزرگ زیربنایی و اصلی آزادی است

ند کھ خمینی دارای باور اسالم دشمنی با حقوق بشر و ادانستھمىود آگاه و ناخودآگاه برای مثال ھمۀ اھل سواد و سیاست خ

آزادی بھ اصطالح دنیایی برای ھمۀ قشرھا بوده و ھمۀ ھدف او برای سعادت خرافھ مردم این بوده کھ این دنیا باید محل 

محل سعادت و رستگاری و خوشبختی این ـازی یا جھنم عدل یا اھریمن باشد تا آن دنیای ابدی بھ سآزمایش و کورۀ غنی

ند کھ خمینی ضد آزادی دھقانان و زنان و حکومت ملی مصدق بوده امردم تبدیل شود؛ یا دست کم این را دیده و خوانده

حاال چرا خواست و اندیشۀ این مرد مورد حمایت خداوند قرار گرفتھ و او این ھمھ خسارت و تباھی را بر سر مردم . است
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؟  اگر مردم ایران قبل از انقالب را کھ ھمھ اسیر ژاندارم شاه شده بودند، بشناسیم و بدانیم کھ بھ دنبال چھ آورده است 

برای انقالب شرکت کردند  و از طرفی بدانیم کھ فرھنگ عدل و بندھای ناشی از چھارده قرن تباھی ) آزادی ( ی اخواستھ

ابود شود  تا راه آزادی ھموار گردد، آن وقت این خواست خدا بھ دست باید با ظاھر شدن و پیاده شدن می تواند گسستھ و ن

. شودمىخمینی برای رساندن و حرکت مردم بھ سوی شکستن بند ھای سیاه تاریخ و رسیدن بھ  منزل آزادی واقعی روشن 

با دیوار سیاه  ۵٧ گناه تا قبل از انقالببىمردم برای رسیدن بھ آزادی و استقالل واقعی ملی و جبران حقوق قربانیان 

ین سد راه آزادی و رشد و توسعھ  ترحکومت شاه و بعد از آن، با چالۀ بسیار بزرگ و دردناک مذھب عدل کھ بزرگ

توانست این مىبھترین شخصی کھ . کردمىاین گردونۀ آزادی و الھی باید از ھر دو سد عبور . است روبھ رو بودند

، خمینی بود کھ کمک مصلحتی خداوند و قاطعیت وحمایت مذھبی را پشت گردونھ را در دوران شاه بھ حرکت در آورد

خداوند بھ واسطۀ خود رژیم شاه، مردم را بھ میدان آورد و راه سرنگونی شاه و برپایی حکومت مکتب را . سر خود داشت

گروه خمینی و مردم خداوند در این کار، بیشتر از خود دشمن کھ سد راه حرکت مردم بود، سود جست نھ از  . ھموار کرد

گذاری حکومت مکتب اسالم یھخداوند ابتدا دستگاه شاه را فروریخت و بعد با پا. کھ ھرگز یارای سرنگونی شاه را نداشتند

ناب، این گودال بزرگ وعمیق و تاریک را کھ مانع حرکت مردم یا گردونۀ آزادی الھی است، روشن کرد تا مردم بھ خود 

بنابراین، خدا بھ خوبی آگاه بود کھ این حرکت وعبور از . فکری و ذھنی اھریمنی بھ در آورند آیند وخود را از این چالش

از طرفی . شودمىاین دو مانع بزرگ آزادی ایرانی، فقط توسط رھبری خمینی سید بھ ھمراه آخوندھای شاگردش میسر 

بھ دین اسالم داشتھ باشد؛ بلکھ او راه را این گزینش بھ این معنی نیست کھ اندیشۀ خمینی حقیقت انسانی باشد یا ربطی 

ند باز کرده ابرای نابودی ھمین فکر و فرھنگ عام اھریمنی یا ارث اجنبی درنده کھ گروه خمینی وارثان دینی آن بوده

  . است

شھیدان  ھا یا بھ اصطالح،ىپیروان مالھا یا خود: ، میلیونھا قربانیان شامل ۵٧مسئلۀ دیگر از ره آورد انقالب           

برای توجیھ این موضوع باید یادآور شوم کھ خدای ایرانی، . مکتب و نیز مخالفان و مردم است کھ ھمچنان ادامھ دارد

خدای دانایی و نور و روشنایی است و از طرفی، ھمۀ مردم در ھر شغل و مقام و فکری سیاسی و دولتی کھ دارند، برای 

کنند کھ اگر در این نقش، دانایی کافی نداشتھ باشند و جلو خود را بھ خوبی ىمحرکت این گردونۀ الھی آزادی نقشی ایفا 

ـای دیگری برای حرکت گردونھ ھاین حکمت الھی است کھ جنبھ. شوندمىنبینند، در زیر چرخ این گردونھ قربانی 

یا برای آزادی گناه باشند و برای خدا بىاین قربانیان ممکن است .  سازدتر مىشود و حرکت آن را سریعمىمحسوب 

مردم، طبق فکر و درک خود کار کنند،  اما باز با آنھایی کھ در راه دیگر مثل راه تاریکی در باور بھ مکتب عدل قربانی 

  .شوند برای حرکت گردونھ آزادی الزم است ، چون ھمھ کمک بھ حرکت گردونھ آزادی می کنند مى

. دھند روشن استمىدارند خسارت عظیم برای خواست مکتب را در حکمت الھی، وظیفۀ اکثریت مردمی کھ مانده اند و 

توانند با بیداری و اتحاد، این تباھی مىدانند کھ برای براندازی این حکومت تاریکی مىاین مردم با نعمت الھی ھوش خود 

حمل شوند تا را از خود بھ راحتی دور سازند ، اما چرا این کار را نمی کنند؟  روشن است کھ باید این خسارت را مت

مسئولیت و آگاھی ملی خود را بدست آورند ، یا آن را در خود بھ اجبار و فشار بیدار سازند و کار و وظیفۀ الھی خود را 

در این شرایط ، حرکت برای براندازی اھریمن بھ آگاھی واقعی و زنده سازی مسئولیت ملی و میھنی . بھ پایان ببرند 

بھ استخوان ھمھ برسد و ھمھ برای خواست مشترک آمادگی پیدا کنند و این نیز حکمت و  بستگی دارد یا اینکھ باید کارد

خواست خدا از مردم است ، بدون اجبار شدید، شاید این بیداری و برپایی مسئولیت ملی خیلی عقب بیفتد و خسارت 
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ی الزم از سوی مردم برای آن بھ ھر حال خداوند بھ وقت آمادگی حضور آگاھی و مسئولیت مل. بیشتری بر جای بگذارد 

  ...بوده و ھست  اقدام می کند مھر بزرگ کھ ناجی ایرانیبرپایی و تحول بزرگ بوسیلھ ناجی 

آیین مھر کھن در این چھارده قرن راھھاي پرپیچ و خم  - مھر ، ناجی ایرانیان اسیر اھریمن اھورا   -ب             

ھا و پھلوانی ىـا و جوانمردھكھ شرح بسیاري دارد؛ بھ صورت نھضتبسیاري را در شكل ھاي مختلف طي كرده است 

ھا ، گاھي با شورش زیرزمینی عیاری و یا در غالب شعر و ادب روشن گری باورھای غلط مردم ادامھ یافتھ است، اما 

کند تا اژدھایھای  ین آرزوی اکثر مردم از خداوند مھر این بود کھ ناجی مھر اھریمن برانداز را تعیین یا پشتیبانیتربزرگ

  .حاکم اشغالگران سیری ناپزیر خون جان و شیره مردم را از ایران دور کند 

  یاد بادآن کھ نھانت نظری با ما بود                          رقم مھر تو بر چھره ما پیدا بود                   

  در رکابش مھ نو پیک جھان پیما بود                یاد باد آن کھ نگارم چو کمر بر بستی                          

  ساقی بیا کھ ھاتف غیبم بمژده گفت                      با درد صبر کن کھ دوا می فرستمت                       

آگاھی و انتظار خدای مھر ایران از مردم، ھمت بھ زنده کردن دانایي و روشنایی و الزم دانستن مسئولیت ملی است اما  

تازیان و تاتارھا مسئولیت و عزت . توانایي و اتحاد و اعتماد ملی در قعر چاھی عمیق بھ شکل بیرحمانھ خفھ کرده اند 

( ایی دشمن اسالم گرگفت ملیمىملی مردم را در نھایت درد و مظلومیت مجروح و منقوط و محو کرده اند ، اینکھ خمینی 

ـای گذشتھ و از دین اھریمن و از تاخت ھالفیم ، سخنی تازه نبود این سخن از قرنایی مخگراست و ما با ملی) مکتب عدل 

  .تاز وحشیان بھ این سر زمین ایجاد شده و آمده است 

دانایی و آگاھی افکار توده مردم با روشنایی دین اھریمنی امروز پس از چھارده قرن تاریکی بھ بار نشستھ و مردم          

ا سد اھریمنی آزادی و استقالل واقعی خود ھستند  و تمام حاکمیت اھریمنی نیز شکست و پوچی خود آماده طرد این باور ی

این درست در زماني است كھ مردم ایران در زیر آن ھمھ سرکوب وحشیانھ حاکم بھ . را بھ خوبی مشاھده کرده است

آزادی و استقالل کامل فرھنگی و فکری و  توانایی آگاھی و عزت ملی عمیق خود بعد از نابودی از بیخ و بن رژیم برای

درک شایستگی عالی خود را در دل تک تک خود پرورش و جا داده اند و خواستھ الھی کرده اند ، حتی ھمھ آنھایی کھ 

مقامھای سرکوب گرند یا قبال شریک سرکوبی حکومت بودند و حاال اصالح حکومت را می خواھند ھمھ ھر آنچھ کار ضد 

ت ھای حکومت را انجام داده یا دیده و شنیده اند در دل یا وجدان خود ھمین خواستھ الھی عموم مردم را انسانی و خیان

بھ . پرورش داده اند ھرچند ممکن است خود ندانند یا مثل اکثریت مردم از روی ترس یا بھ مصلحت منافع کتمان کنند 

ست و این ھمان خواست نیرومند و اولیھ خداوند مھر است ھرحال اول ریشھ کنی حاکمیت در دستور کار الھی قرار گرفتھ ا

دیده ایم نابودی رژیم سرکوب گر شاه در دستور  ۵٧کھ پیروز می شود اما بعد چی می شود ، ھمان طوریکھ در انقالب 

شود و این کار الھی قرار گرفتھ و نابود شده اما شرایط الھی این بوده کھ ریشھ اھریمنی جامعھ یا مذھب مالھا جای گزین 

 ١۴٠٠را حکومت شاه با وارد کردن شدید  فرھنگ غرب و سرکوب و تعقیر مذھب باعث این راه الھی شده است یا در 

سال پیش برنامھ الھی این بوده کھ حکومت ساسانی نابود شود اما شرایط این شده بود کھ اندیشھ و رھبری سلمان فارسی بھ 

ھم از کار ستم و سد رشد مردم از سوی حکومت و مذھب حاکم زرتشتی ایجاد  کمک عربھا این کار را انجام دھد و این

کرده بود و اھریمن در لباس مھر بر ایران مسلط شد و اول عزت و دفاع ملی را ایرانی با تغییر مذھب سلب کرد و بعد با 

نابودی عقیده اھریمنی  غارت گری و وحشی گری سخت از ھرسو در قرنھای پی درپی اجازه برپایی عزت و دفاع ملی یا
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بردگی و مظلومیت را بھ مردم نداده است و بردگی و مظلومیت اساس خواستھ دلھا بدون اطالع مردم شده بود اگر خواستھ 

الھی مخالف در دلھا بود در اطراف ھمین دین می چرخید چون برای تحمل آن زندگی دردناک این مکتب از ضرورت بود 

اما شرایط حاظر بسیار فرق می کند و اھریمن و اھریمن اندیشان ھمھ امتحان . د نیاز بود کھ درھر اھریمنی بیشتر مور
خود را پس داده اند و دیگر در خواستھای دلھای مردم جایی ندارند و از سویی مردم در تاریکی قرار ندارند و از ھمھ 

ی خواھند و حاال آزادی و استقالل فردی سو از صد سال پیش در دل خود  آزادی و توسعھ کشور را اساس می دانند و م
.  و جمعی و  توسعھ بزرگ کشور در دستور کار الھی مردم قرار دارد و این قوه الھی بطور کامل از آن خداوند مھر است

این خواست بزرگ الھی مھر برای برپایی ایران بھ جای شایستھ خود کھ در دوران باستان داشتھ و انتقام از ھمھ جنایت 
. تاریخ را این حکومت ضد انسانی برای نابودی بیخ و بن خود و ریشھ تاریخی خود بھ شدت ایجاد کرده است  کاران

آخوند ھا از شرایط تنگی کھ حکومت شاه فراھم کرده بود با توجھ بھ ریشھ فرھنگی مذھب توانستھ اند مکتب ضد انسانی 
و دیگر مانع آزادی و  اعث نابودی این مانع بزرگ آزادی شدخود را با قدرت با فریب و حیلھ بھ اجرا برسانند و این ب

وقتی کھ مردمی .  توسعھ کشور وجود ندارد بلکھ نیروی الھی بزرگ برای برپایی جامعھ مھری بزرگ بوجود آمده است

ر بھ ناحق برای حداقل زندگی یا بیشتر کھ حق خود می دانند مورد سرکوب و زجر قرار می گیرند آن سرکوب گر با ھ

ھدفی نمی داند کھ این سرکوب ناحق چھ خواستھ و راه چاره متضاد در دلھا ایجاد می کند و این وارد شبکھ الھی دلھای 

  ...مردم می شود بویژه کاری کھ حکومت بر اساس عقیده ناخود اگاه خود نھ بر اساس عقل و آگاھی انجام می دھد 

. ین ایرانی بوده است و تمام خوي و فضیلت ایراني را در خود داردناجی شکوفایی آن توانایی ھای راست آیین مھر نوین

آیین مھر کھن از اول پیدایش خود در ایران از ھزاران سال پیش خداي پیروزي شایستگی ھای انسانی و اھریمن براندازی 

. ی اندیشھ ھا بوده استو باروري و تولید و شكوفایي و راستي و درستي و دانایي و تسلیم ناپذیری ایران یا ھمان شکوفای

رسیم كھ مىرسیم و بھ روزگاري مىھر چھ در  تاریخ ایران بھ عقب برویم، بیشتر بھ شناخت و عظمت ایزد مھر باستانی 

بھ ھر جاي دنیا، از آسیاي شرقي و سراسر . این دین اھورایي توسط ایرانیان مھاجر بھ تمام جھان رفتھ و بھ بار نشستھ بود

شمالي و ھر جا کھ تمدن شھري وجود داشتھ برویم، بقایاي آیین مھر را بھ شکل گوناگون ھمراه با رسم و اروپا تا آفریقاي 

یابیم این خداي دانایي و پیروزي چقدر برای ایرانی درست و بزرگ و مورد توجھ مىبنابراین در . رسوم بومی مي بینیم 

این کھ بھشت و جھنم در دنیای دیگری بھ تصور و عقیده در گرفت، اما بعد از مىبوده کھ در ھمھ جا مورد استقبال قرار 

  . آمده این دین در ایران و جھان بھ شکل نادرستش از رسمیت بھ دور افتاد بود 

ھمان طوریکھ روشن است ، در کل این شناخت راستین خداوند بشر بنام خدای مھر کھ در اینجا شرح داده شده ، (         

طی بھ ایزد مھر کھن در ایران یا میترا پرستی در اروپای قبل از مسیح و جاھای دیگر دنیا در در اساس و فلسفھ ھیچ رب

گذشتھ ندارد و یک شناخت راستین و نو است ھرچند ممکنھ وجھ اشتراکی زیادی باشد کھ من شناخت قابلی از دین مھر 

در آینده پرداختھ شود و مورد استفاده قرار گیرد    باستان ندارم تا آنچھ خوب برای امروز ایران است بدان بپردازم این باید

    ...  (  

ضرورت انتخاب و ایمان بھ خوداوند مھر یا پتانسیل الھی آزادی و توسعھ و تکامل زندگی و طرد   -پ                
  زندگی و فرھنگ اھریمنی و دشمن رشد انسانی اسالم ناب 

ۀ سیاه روشن شده ، این دین اسالم عدل دیگر جایی در افکارو آداب مردم ایران ھمان طور کھ در کتاب جعب                

بدین جھت این عقیده خود کامھ و جبار و ضد انسانی و اھریمنی و دشمن راه رشد انسان کھ تکیھ گاه باوری تحمل . ندارد
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ار می کند فرقی نمی کند چون دلھای مظلومیت مردم نیز بود از بین رفتھ است اگر این باور در ناخود آگاه کسانی ھنوز ک

پنھان ھمھ یا نیروی الھی کلی و عمومی ھمھ ، خواھان ریشھ کنی این ھستند کھ این بھ ھر حال نوعی خأل دینی در ایران 

بھ ھمین دلیل خواھی نخواھی باید راه راستین الھی و اھورایی و جھانی کھ مطابق با ھمۀ خواست ھا و . پدید آمده است 

ھای زندگی ساز انسانی باشد ، معرفی شود و از سویی این آیین کھ آخرین راه راستین الھی بشر و نھایت آرزو و دستاورد

این نھایت آرزوی . عشق قلبی انسانی امروز و بر طبق دانش امروزی است و آن عقیده و نظریھ خواب و خیالی نیست 

. می توانند جایگاه شایستھ خود را دوباره بدست بیاورند  سال اسارت و ذلت است و ایرانی با این فرھنگ ١۴٠٠ایرانی 

کند بلکھ مىین دین راستین مھر نھ تنھا این خأل بزرگ را برای جبران بزرگ و راه رسیدن بھ نھایت آرزوھای ملی پر ا
و فرھنگی  پیشتاز و پایگاه رشد آزادی و توسعھ پایدار و توانایی و دفاعی و بنیاد عزت نفس و مسئولیت فردی و جمعی

ند، است و اـای مردمی کھ خسارت عظیمی متحمل شدهھین آیین پاسخگوی ھمھ خواستھا. کندمىبرای مردم ایران ایجاد 
مطابق نیاز الھی انسان در این عصر زندگی است و ھم ریشۀ ملی دارد و ھم پایگاھی ریشھ ای برای برقراری آزادی 

زمانھ، جلوتر است و زمینھ ھمھ آزادی و امکانات را برای شکوفایی این آیین از افکار مردم و . فردی و جمعی است
دارد تا جایگاه خود را در جھان بھ دست آورند این آیین مىھمھ اندیشۀ ھا و احساسات ایرانی فراھم و بھ پیشرفت وا 

ان ما را از میراث از طرفی ما و آیندگ . پایگاه ضامن آزادی و استقالل جمعی و فردی و شکوفایی ھمھ اندیشھ ھا است 
دین و فرھنگ اھریمنی ذلت و تباھی كنى پردازد ، ریشھمىکند و بھ جبرانش مىچھارده قرن سرشکستگی گذشتھ ، رھا 

ین میراث سرشکستگی ملی و مردمی ما است کار تررحم اجنبی بر ما تحمیل کرده اند و بزرگبىکھ بدویان صحرانورد 
سابقھ، شایستۀ ھر ایرانی اھل فکر و عاطفھ و اندیشھ است کھ باید دین و ىباین  ارزش بزرگ و . بسیار ضروری است 

فرھنگ و زندگی و جامعۀ آزاد و مستقل داشتھ باشد تا اندیشھ و آرزو و فکرش کھ ھمھ چیزش است در بند نباشد و شکوفا 

  . شود

این دینی است کھ  در دل ھمۀ . رداردـای ایرانی و جھانی برای حال و آینده را در بھاین راه الھی راستین ھمھ خواستھ 

ـایی کھ ھر انسان رو بھ تکامل و رشد زندگی در دل ھـا وجود دارد، یعنی برآورده شدن ھمۀ آرزوھا و اندیشھھانسان

ند، شاید عده ای اـای خارجی را بھ زور خنجر خونین پذیرفتھھند و دیناـای زیادی داشتھھمردم ایران تاکنون مذھب. دارد

کھ دوران دینداری گذشتھ است، اما این دین مھر برخورداری از نیروی قوی درونی و کلی بشری طبق راھکار فکر کنند 

ـا است و ھدف ھالھی علمی عصر حاظر و شناخت حضور راستین خدا است کھ خواھی و نخواھی در وجود ھمۀ انسان

و در ماورای دل ھای ھمھ وجود دارد ، اگر ـا بوده است و در دل ھـا و زمانھخلقت رشد انسان در جھان در ھمۀ مکان

بدان ایمان داشتھ یاشیم و تفکر کنیم نیروی محرکھ قوی برای رشد و تکامل فردی و جمعی در زندگی و فرھنگ خود دارا 

برای آن دستھ مردمی کھ از نیروی درونی و عزت خود بھره مندند و می توانند بھ آرزوی خود برسند نیازی . خواھیم شد 

بنیانگذاری دین . ایبندی بھ این آیین ندارند و آزادند اما در ھر حال ھر آرزوی قلبی کھ دارند ھمان مھرداد آنھاست بھ پ

  .مھر حکومت دینی نیست بلکھ اختیاری و شخصی و فرھنگی  است 

و از حکومت ھمانطوریکھ در این دفتر تاکید کردم عقاید دینی بھ ھر نوعی کھ باشد، شخصی و فردی است            
جداست و مربوط بھ دل افراد است ، حکومت و سیاست از مقولھ عقل و حساب سرچشمھ دارند و از دین و دل و 

ھمین طور اندیشھ ھاو ایده ھایی کھ در دلھا جای دارد شخصی است تا وقتی کھ مورد قبول مردم . احساس جدا ھستند
ھر اندیشھ ای وقتی بھ اعتقاد و باور در ناخود آگاه در آید، . رد قرار گیرد و بھ مثابھ روشی از زندگی عمومی قرار گی

چون دین باور یا آرزوی  شخصی و اخالقی است و قانون کھ ثابت . ھرچھ باشد، از حکومت جداست و شخصی است 
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خل شده باشد نیست کھ مورد اجرای عمومی مثل دین اھریمنی مال باشد و ھرکس اندیشھ و آرزوی خودش را دارد کھ د
اما حکومت با عقل و حساب و قانون سرنوشت عموم جامعھ سروکار دارد و در ذھن خود آ . وتصرف در آن جایز نیست

  .گاه قرار دارد، بنابراین این دو ھرگز نمی توانند یکی شوند یا یکی فدای دیگری شود 

رد و از شرح آیین مھر روشن است ا        ِ نھ تنھا ھمان آیین دمکراسی کامل  ین آیینھمانطوریکھ در این دفتر جم ک
است بلکھ پایھ و مایع و ضرورت برای داشتن دمکراسی پیشرفتھ و محکم  وقوی می باشد و ھیچ نقطھ مشترکی با 

و یک آیین دموکراسی کامل برای ھمھ اقشار مردم است و از سوی دیگر در این آیین بطور کل  مذھبھای مرسوم ندارد

این آیین از کتابھا و از . با ھمھ مذھب وجود دارد را ھم از بین می برد یا حل و رفع می کند  ھمھ مشکالتی کھ در رابطھ 

آسمان ھا و از ماورای دور انسان ھا و از طرح و تفسیر ھا و خواب و خیال ھا بیماران و از مشترکات دینی و از ھمھ 

در این آیین می  سکوالریسمھاست بنابر این  اطاعت ھا و دخالت ھا و سرنوشت عمومی و غیره  بھ دور است و ضد این

تواند درست برقرار باشد  چون این آیین عین دمکراسی و سکوالریسم در مرحلھ عالی است و برای رشد و توسعھ سریع 

جامعھ برای آزادی استقالل فکری و خود مختاری ھمھ مردم است در مرحلھ مدرن را طلب و ضرورت می کند و دولت 

ھ فراھم کردن زمینھ رشد و پیشرفت جامعھ برای ھمھ امکانات جھت بروز استعداد ھا مختلف و شکوفایی و  جامعھ را ب

در ضمن آن دستھ مذاھب اقلیت کھ با رشد و توسعھ و . ھمھ آرزوی الھی تک تک مردم  سوق می دھد و مجبور می کند 

ام اکثریت باشند و ھر چھ حقوق این ھا در رژیم آزادی سریع جامعھ مخالفت ندارند بھ حال خود آزاد و باید مورد احتر

. اھریمنی ضایع شده باشد باید جبران شود و برگردد مثل جبران زخمھای ھمھ کسانی کھ در این رژیم صدمھ ھا دیده اند 

ی اما قبل از آن الزم است کلیھ شرایط خفقانی و کمبود ھا و عقده ھا و فقر ھای گوناگون و محرومیت ھا مختلف اھریمن

  ...کھ دست بال ھمھ مردم و عموم را بستھ و فلج کرده باید آزاد و رفع گردد 

بھ تجربھ شخصی من ، بھتر است مردم نیازمند و معتقد مذھبی تا زمانی کھ با این عدل اسالم و حکومت آن روبرو ( 

جدا کنند تا دچارخال و پریشانی ھستند می باید فقط خدا را داشتھ باشند و خدا را از دین و دولت امت و امام آخوند ھا 

  ) . روحی نشوند تا زمانی کھ خدای واقعی مردم بھ ظھور برسد  

  برپایی نظام دمکراسی فدرالی پیشرفتھ و قدرت مند و سکوالر     -ت                                

یمن جنایت و خیانت بزرگ یک نظام نظام حکومتی ایران بعد از نابودی حکومت اھر،  کوتاه سخن اینکھ               

حکومتی است کھ ھمھ قومھا و ھمھ مردم در آن مشارکت و مسئولیت دارند ، نظامی کھ بتواند نھ تنھا ایرانی را با توجھ بھ 

تغییر فرھنگ انسانی و زندگی بھ رفع فوری ھمھ ذلت و محنت رھا کند و بھ توسعھ شایستھ و فراھم کردن ھمھ امکانات 

شکوفایی آزادی و استعداد برای ھمھ ایرانی فراھم کند بلکھ تا بھ آن قدرت ملی برسد کھ بتواند جای شایستھ  الزم برای

سالھ کھ بار سیاه درد ایرانی است را از دوش ایرانی  ١۴٠٠باستانی خود را در میان جھان بدست آورد و بھ جبران فاجعھ 

نھ فاجعھ بسیار بر سر ایرانی از منابع ایرانی آورده اند باید کیفر یا بردارد و جبران کند و ھمھ آنھایی کھ بھ روش وحشیا

جبران خسارت بزرگ و خرابی و عقب ماندگی از این رژیم اھریمنی نیز  از پول بدھگاران بزرگ چاق و . جریمھ دھند 

نقالب مردم و استعمار گرفتھ تا چلھ بھ ایران باید تامین شود ، این بدھگاران از آمریکا و انگلیس کھ با کودتا و دخالت در ا

سال پیش اعراب بدوی میان مکھ و مدینھ کھ ھرچھ دارایی انسانی دارند غیر از آن سلول کعبھ مال ایرانی است  ١۴٠٠بھ 

کھ با انواع حیلھ و خیانت و جنایت و دزدی از خدمت انسانی ایرانی برده اند ، فلسفھ و تاریخ عربی و نویسنده عربی و 

بر عربی ، کشور و سرزمین عربی ، اسب و رقص عربی و غیره و غیره کجا بود برای چند قبیلھ بدوی کھ بین دین و پیام
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اما این ایرانی کھ مردمان اھل فکر و رشد و تولید و نوآوری . مکھ و مدینھ شتر بانی می کردند و ھمدیگر را می دریدند 

حیلھ در اصل نیستند نمی توانند نامردی و حیلھ را تشخیص  و کار و قدرت مند و اھل راستی ھستند و چون اھل دروغ و

آن بیگانگان بدوی صحرایی ھرگز نمی توانستھ اند بدون حیلھ . بدھند و از بیگانگان حیلھ گر بھ راحتی فریب می خورند 

فردی  برای جلوگیری از تکرار مکرر این فریب خوری باید فرھنگ عزت نفس. گری و نامردی بر ایرانی مسلط شوند 

  .و ملی را با آیین قوی ملی بھ اندازه الزم تقویت کرد 

برپایی نظام دمکراسی فدرالی پیشرفتھ و قدرت مند و سکوالر حق شایستھ ایرانی با آن ھمھ خسارت است کھ می      

س در آغاز  یک دولت موقت و یک مجل. تواند راه مردم ایران را برای خواستھ ھای بزرگ آسان و ھموار کند  

 فرھنگی و اقتصادی و اجتماعی و می شود تا بتواند ھمھ بند و بست ھای ذلت بار دولتی برگزیده متخصصان مسئول

و انتخابات مجلس موئسسان برای  را ترمیم و از جھنم آزاد کند جواناننجات زنان و  مثل و گوناگون خرابیھا اھریمنی

، محیط زیست  برطرف سازد ھ ھای تباھی ایران مثل بیکاری و فقررشت . تدوین قانون اساس مدرن فدرالی را برگذار کند

و منابع آب و فرھنگ ملی راستی و آموزشگاه ھای علمی و  اقتصاد و صنعت و نوع سازی شھر و روستاھا و ارتش و 

، برای این بھ پیش ببرد  با ایده ھای نو و توسعھ ملی را با سرعت نجات دھد و غیرو را ھر چھ سریع تر امنیت ملیسپاه 

رای کھ سھ  باشدنفره  سھشورای کھ کار ھا ھر چھ سریعتر و بدون لنگی پیش رود باید مدیریت ھای کالن و مھم بھ گونھ 

رد ھا برنامھ ھا و ط. ی با تصویب مجلس موقت اجرا یی می شود أدو ر یا منطقھ رح ھای نو بنیانی در ھمھ امور جم کِ

ی در آسانسازی وپیشرفت کار ھاو تغییرات مھم و ضروری دارد کھ شرح ھمھ و فدرالی از کوچک تا بزرگ بسیار ای

تولیدی تا بھ راحتی  بنگاه ھایھای غیر ملی و مضر جز آنھا در اینجا مقدور نیست مثل ملی کردن زمین ھا و ھمھ بنا

غیره بدون مانع و خرج بتوان ھمھ طرحھای الزم توسعھ و امکانات ملی را در شھر و روستاھا و ایجاد انواع تولیدی و 

بیخود بھ پیش برد ، یا مثال رای گیری باید از آن سری مردمی کھ خبر و مسئولیت ملی دارند گرفت تا فایده ھر چھ بھتر 

یا مثال زبان فارسی باید بنام زبان ایرانی یا آریایی نامید و کشور ایران باید با یک اسم بزرگ تری نامیده . داشتھ باشد 

 گذاشتھ اندیگانگان برای ما ارسی از زبان ایرانی مربوط بھ یک منطقھ ایران است نھ ھمھ ، این اسم ھا را بشود ، زبان ف

کوتاه کالم اینکھ ھمھ بند ھای ذلت و مظلومیت .  نوشتھ شود و حقیقی آن ان باید دوباره تحقیق شود و درست، تاریخ ایر

را بھ افتخارات و پیروزی و آزادی مھری دھد و ھمھ امکانات  از گردن ایرانی باید خیلی سریع برداشتھ شود و جایش

  ....  برای شکوفایی ھمھ استعداد ھموار شود 

وقتی کھ اندیشھ ای نو بر این اندیشھ جنبش دین  اھورا مھر، نور یا فروغ الھی تابیده است ،   -ج                 

کند و مىتمرکز یا شروع اى ای کل این  قلبھا ، از نقطھـا، رسیدن بھ ھدفی مشترک باشد، خدھبرخواستھ از ھمۀ دل

ـای ھـا و ھدفھبھ عبارت دیگر، اندیشھ نو و پاکی کھ از  اشتراک ھمھ خواستھ. رساندمىـا را بھ پیروزی ھخواھان دل

ی ـا پدید آید و مردم و ھمھ وسایل را بھ سوی آن ھدف بسیج مھشود کھ قدرتی بزرگ از اتصال ھمھ دلمىمردم، سبب 

این قدرت ھمان فروغ الھی است و این جنبش دارای دو فروغ کیانی و فروغ الھی است کھ . رساند مىکند و بھ پیروزی 

صاحب پیروزی بزرگ برای این جنبش در مقابل این رژیم اھریمنی ھزارسر است چون سخت خواست خودای دلھای 

  .ھمھ مردم یا مھر از دوست و دشمن است 

شود، نمىبرای من روشن شده این است کھ اندیشۀ الھی در آغاز از آسمان یا از دل یکسره نازل اما موضوع مھمی کھ  

بلکھ انسان پاکی کھ زمینھ ای از باید ھا دارد باید اندیشۀ الھی یا دینی را با تجربھ و مطالعۀ بسیار ، بر اساس راه درست 

ـای الھی مطابقت ھد کھ اگر این ساختمان یا موکت با خواستھو انسانی کنار ھم بچیند و ساختمانی از آن اندیشھ، پدید آور
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گویند از سوی خدا مبعوث مىبنابراین تمام آنھایی کھ .  دھدمىکند و مورد حمایت قرار مىداشت، خداوند آن را تأیید 

  . نداـای خود را از جای دیگر گرفتھھند، دروغگویی بیش نیستند و اندیشھاند و الھام گرفتھاشده

تواند از کودکی سمبل اندیشۀ الھی شود، اگر کھ آن اندیشھ از مىگری کھ برای من تجربھ شده  این است کھ انسان نکتۀ دی

بر این مبنا عیسی مسیح اگر از . تواند قرار گیردنمىپدری بوده باشد، وگرنھ خود کودک اندیشھ یا سمبل اندیشۀ الھی 

یعنی عیسی مسیح، . کھ این اندیشۀ الھی را بھ پسرش منتقل کردکودکی صاحب اندیشھ الھی بوده، پس دارای پدری بود 

  ...  پدری زمینی و مادر او شوھری رسمی یا غیر رسمی داشت کھ صاحب اصلی اندیشۀ مسیح بوده است 

ردھا   -چ       ِ م ک َ  خداوند راستین بشر، در دل و جان انسان  -)  یا پیکارگران جنبش مھر ( خالصھ ای از آیین و ھدف ج

قرار دارد کھ خواست و دینش بھ صورت اندیشھ یا فکر یا آرزو ھای انسان نمودار پیدا می کند ، بھ عبارت دیگر ھر 

خواھد، ھمان ریشھ و پایگاه خداوند مىکند و آرزو دارد و مىرشتۀ حقیقتی کھ ھر انسانی در دل و روحش  بھ آن فکر 

متصل  خداوندز اندیشھ ھا و ایده ھا و حقیقت دلھا بھ شبکھ ای نام است و  بھ جریانی از قدرت یا دریای انرژی بزرگی ا

یعنی این جان متصل بھ جانان و متصل . ـاستھـا یا وظیفۀ الھی و سرنوشت ساز ھمۀ انسانھاست کھ صاحب رسالت دل

بنام مھر نامیده بھ قدرت کل الھی است کھ در بین ھمھ قلبھا جای دارد نھ در ھیچ جای دیگر و این خداوند واقعی بشریت 

اندیشۀ انسان یا . ـا جاری و نسل بھ نسل در حال تحول و تکامل استھـای ھمۀ دلھدر اندیشھ مھرخدای . می شود  

ـا و انتظارات تلقینی شرطی ثابت است کھ در ذھن ھاعتقادات دینی  یک سری دستور( وجدان ، اعتقاد دینی مرسوم نیست 

کند نھ بھ وسیلۀ مىترس و ضعف است کھ بھ وسیلۀ بخشی از قدرت ناخودآگاه عمل  ـاه عقیدھای برای کمک بھ رفعگتکیھ

یا این جریان بزرگ در ھمۀ دلھای مردم جاری و ساری است و  خداوند مھر). اراده خدا،  البتھ بھ نام باوری خدا است 

ت آن کھ متناسب با  فکر یا ھر کس آن خدای دل یا آن اتصال الھی دل خود را بھ روش خود باید پیدا کند و بھ قدر

ـای اعتقادی کھ مالھا خیال ھـاران و دستورکبنابراین این حقیقت وجود الھی است کھ بھ دین. ش است ایمان بیاوردااندیشھ

پایگاه خداوند مھر در ھر انسان ھر نوع . ھر کس باید پایگاه  او را در دل خود پیدا کند و ایمان بیاورد. ند نیاز ندارداکرده

ـا قراردارد و توانایی و شرایط الزم نیز متناسب با آن مسئولیت  ھاست کھ در روح انسان مھردادییشھ یا فکر یا  حق یا اند

انسان باید ابتدا این خواستۀ دل را بشناسد و پیدا . کھ دارد برای بھ جامھ عمل پوشاندن بدان در انسان قرار داده شده است

کافی برای انجام یا رسیدن آن داده ایمان داشتھ باشد وبا شھامت الزم با موانع اھریمنی و کند و بھ قدرتی کھ خدا بھ اندازۀ 

شیطان تردید و ترس و نفس منفی درونی و بیرونی مبارزه کند و ھرگز تسلیم موانع اھریمنی و جھنمی نشود، تا بھ آنچھ 

ن ھمان رسیدن بھ بھشت ولذت زندگی واقعی و خدا برای او طبق لیاقتش تعیین کرده برسد و پیروز و شادمان شود کھ ای

ھمان طوری کھ روشن است بسیاری از مردم دارای ایده و اندیشھ، مجبورند . سر فراز زیستن و کامیاب مردن  است 

ـای دور بروند تا در آزادی آن اندیشھ قلبی خود را ھخود را بھ آب و آتش بزنند یا برای شکوفایی اندیشھ، بھ سرزمین

انسانی کھ نتواند مھرداد یا وظیفۀ الھی دل خود را جامۀ عمل بپوشاند، ھمواره زیر فشار ناکامی الھی . بپوشانند جامۀ عمل

ـا، ھتواند برای چند لحظھ با استفاده از مسکنمىھر چند فقط . برد و ھمواره مجبور است از این فشار فرار کندمىبھ سر 

. حظھ مرگ در رنج و عذاب خواھد بود کھ این ھمان جھنم حقیقی استرسالت الھی خود را فراموش کند و ھمواره تا ل

از آغاز ھم بھشت و جھنم در ھمین دنیا بود، اما . ـاستھبھشت و جھنم دیگری وجود ندارد، جز آنچھ در باورھا و خیال

مثبت خواھد  گذشتگان با خود فکر کردند اگر بھشت و جھنم را در دنیای دیگر معرفی کنند، در ھمزیستی جامعھ نقش

  . داشت ، دیگر فکر نمی کردند کار بھ استقرار باور عدل یا باور ضد انسانی و ضد الھی تبدیل شود 
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رستگاری الھی یا تکامل انسان و جامعۀ انسانی ھمین است کھ در عالم مادی وجود دارد کھ ھمین پیشرفت یا تمدن انسان 

ش تکامل انسانی در ھمین دنیاست اـا است و خواستھھـای انسانھی بزرگ از دلاخداوند جریانی بزرگ یا گردونھ. است

خداوند نیروی محرکھ رشد و تکامل انسان . کھ ھمان آزادی و رونق و قدرت و کشف پدیده ھای طبیعت برای رشد است

بشری را ما امروزه سرعت این پیشرفت و تکامل . برد مىکند و بھ پیش مىمادی است و با این انسان را کنترل و ھدایت 

حرکت این گردونۀ الھی شامل ھمۀ فکرھای نو است کھ توسط ھمھ خالقیت ھا و . در جھان مادی بھ خوبی شاھد ھستیم

ھمھ تحت تأثیر خواستۀ الھی بھ حرکت . ـا نزدیک و ھمکار ھم باشند و چھ ضد ھمھرود، چھ اندیشھمىـا بھ پیش ھاندیشھ

ی آن اکشند و عدهمىبعضی گردونھ را . برندمىل و شکوفایی و آزادی کنند و گردونھ را بھ سوی تکاممىگردونھ کمک 

این جریان بزرگ الھی، جریان دانایی و توانایی و مھربانی و . روندمىھم بھ رو یا زیر آن اى دھند و عدهمىرا ھل 

جاویدانی . تتکامل و آگاھی این جریان، نسل بھ نسل و پیوستھ و ھمراه با نوآوری اس. حضور جاویدان در ھمھ جاست

  ) .ایجاد نسل اولین خواستھ و اجبار الھی است (گیرد مىخداوند در تداوم نسل شکل 

ـای قلبی یا یا آگاھی الھی فردی است کھ باید بھ ظھور برسند یا جاری شوند مثل آرزوی ھشامل اندیشھ مھرداد ،         

ـا یا نورالھی یا گوھر ھی از ھمۀ آزروھای قلبی و اندیشھعلم و فن و حرفھ و فکر و اندیشھ،  بنابراین خداوند مھر جریان

آیین . ـا روحی مردم جھان از ھمھ فکر و وجدانھا است ھعرش الھی، جایگاه ھمۀ اندیشھ. ـاست ھالھی مشترک دل

ـا انسانی و الھی رو بھ رشد است و فقط بھ ھـا و فکرھبدون مرز و مدرن از آزادی و شکوفایی اندیشھاى مھرگستره

اخت و ایمان بھ مھرداد خود نیاز است، چون این ھمان خواست خداست کھ از اول پیدایش انسان تاکنون بوده و در آینده شن

روشن است کھ برای شکوفایی و جاری و ساری شدن ھر نوع . نیز چنین خواھد بود و این تنھا راه راستین الھی است

توانند بھ مىالبتھ عده ای . اجتماعی و ھمھ نوع امکانات جدید باشد اندیشھ ، جامعھ باید دارای آزادی و استقالل فردی و

ـا و در ھمۀ دلھا اتصال خداوند وجود ھایمان بھ خداوند و پایگاه او در دل فکر نکنند یا احتیاجی ندارند، اما در ھمۀ انسان

ار بھتر است و کمک و تکیھ گاه و ـاست، اگر بھ او و قدرت و رسالتش ایمان داشتھ باشیم، بسیھدارد  و پایگاه او در دل

  .عزت بزرگی برای رسیدن بھ ھدف اندیشھ ھا خواھد بود

ھمین طور روشن است کھ در آیین اھورا مھر نوین پایۀ قدرت خدا در دوررس نیست و با ما و در قلب ماست و بھ 

مھران یا مھربان یا «رگانی بھ نام تنھا نھاد این آیین، گروھی از خب. دینکاران و مفسران و دستورھای دینی نیاز ندارد

حضور دارند و کارشان کمک بھ شناخت و تقویت و پرورش عزت و اعتماد بھ نفس  »ـاھمھرابھ« است کھ در » پیران

ـایی کھ خداوند مھر، آن جان جانان، بھ انسان داده و نیز کمک بھ عزت و رفع موانع برای ھوایمان بھ قدرت اندیشھ

ـافتۀ امروز و یھر دل و ھر اندیشھ است کھ برای پیشرفت انسان وجود دارد ، مثل جھان توسعھرسیدن بھ منزل آرزوی 

  »مھرداد« آنچھ برای شناخت و دانایی الزم است تا یک انسان راستین برای یافتن و رسیدن بھ. خوشبختی و شادی مردم

از دستاوردھای الھی انسانی و علمی و  »روردینف« خود و خدای مھر کل بداند و بھ آن برسد و عمل کند در کتابی بھ نام 

  . تجربھ ھای انسانی ایران باستان و فرھنگ مھر گردآوری می شود 

ردیم « : شعار این جنبش مھر صاحب فروغ الھی و پیروزی بزرگ        م کِ َ « سالم در دین مھر . می باشد » ما ج
  .می باشد  خورشید  ید یا رنگ قرمز یا شیر وخورش : سمبل مھر است ،» آفرین 

رد « این بخش جنبش مھر از کتاب جداگانھ ای بنام            « : بوده است و بخشھای دیگر آن کتاب بنام ھای » جم کِ

بوده است در بخش تباھی و تمدن ایران آمده »  نظام فدرالی« و » خانواده  دین ، دولت ، و« و »  تباھی و تمدن ایران
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تاریخی ایران کھ از سوی شرق شناسان اروپایی و نویسندگان مسلمان نوشتھ شده اشتباه ھای  است کھ بسیاری از وقایع

بسیاری دارد و در بخش دین و دولت و خانواده بھ علل جدایی اینھا و بستر آزادی واقعی مردان و زنان می پردازد و در 

ی این نظام در مشارکت مردمی برای رسیدن بخش نظام فدرالی دمکراتیک یا اتحادیھ جمھوری ھای ایران بھ برتری مھر

آزادی ھمھ جانبھ و رسیدن بھ سرنوشت دلخواه فردی و جمعی و داشتن بیشترین عوامل رشد و توسعھ و شکوفایی 

اجتماعی و اقتصادی و رسیدن ھر چھ سریعتر جامعھ بھ آزادیھا و امکانات الزم جھت رسیدن بھ ھرنوع کامیابی 

                                                                      .. .و پیروزی زندگی ھمھ آرزوھای مختلف مھری شایستھ ایرانیان بیان شده است  آرزویھای قلبی و شکوفایی

  َ رد ھا  برای پلی گ ِ شما ای جوانان و مردم مھربان ایران برای پایان : بزرگ  ) انقالب ( رد دعوت نامھ جم ک
سید مالھای تازی تبار و تروریسم تباھی ایران با مطالعھ این کتاب بھ دین  ن حکومت دشمن اھریمنیایدادن بھ 

رد تشکیل بدھید و  بپیوندید و بھ دیگران خبر بدھید و گروه، اھریمن برانداز ، نوین و راستین مھر  ھای جم کِ
                                              ...باشید  ه آزادی بزرگ آماد

  

رد      ِ م ک َ              ١٣٩٢تا  -پایان شرح کوتاه از بھ روز رسانی جنبش مھر و ج

                                           پیمان فیروز پرتووی                                                                                                             

  

                

 

                                                    

  

         

  

  

                                                    

  

        


